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 أمـري أهـل الـسنة،      ضرة، شيخ الطريقة،  احل حمب أعلى    "الدعوة اإلسالمية "من مؤسس   

  :دام ظلّه العايل لرضوي الضيائي ا)١(أبو بالل حممد إلياس العطّار القادريالعالمة موالنا 
سـيدنا  احلمد هللا الذي أنزل القرآن، وعلّم البيان، والصالة والسالم على خيـر األنـام    

 املصطفى أمحد اتىب وعلى آله الطيـبني الطـاهرين وصـحبه الـصديقني              نوموالنا حممد 
  :وبعد! ....برمحتك يا أرحم الرامحني. الصاحلني

 "الدعوة اإلسـالمية  " غري الساسية  احلركة  مجعية الدعوة العاملية   احلَمد هللا عزوجلّ  
إحيـاء الـسنة وإشـاعة علـم الـشرائع يف العـالَم،             القرآن والسنة تصمم لدعوة اخليـر و       لتبليغ

                                                
)١(    ة أقامع البدعة حامي السنـد إليـاس عطّـار    بة، شيخ الطريقة، أمري أهل السنو بالل العالّمة موالنا حمم

   الرضوي م العالية-القادرياملبـارك عـام    رمـضان  ٢٦يف " كراتـشي " ولـد يف مدينـة   -دامت بركا
 -عز وجلَّ- اهللا شيةع، حياته املباركة مظهر خلعامل، عامل، تقي، وِر .م١٩٥٠هـ املوافق ١٣٦٩
داعية للعالَم  ، مع كونه عابداً وزاهدا فإنه-ى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّمصلّ- احلبيب املصطفى وعشق
غري السياسية العاملية لتبليغ القرآن والـسنة، حماوالتـه   " الدعوة اإلسالمية"وأمري ومؤسس   اإلسالمي

 )حول أهم املسائل الدينية اليوميةأسئلة ( املذاكرات املدنية: املخلصة املؤثّرة، من تصانيفه وتأليفاته
واحملاضرات املليئة بالسنن النبوية، ورسائله اإلصالحية يف األردوية كثرية، ومن بعض رسائله يترجم 

، وأسلوب تربيته أدى "ضياء الصالة والسالم"، "مهوم امليت"، "عظام امللوك: "إىل اللغة العربية، منها
 :يني من املسلمني، خاصة الشباب، وأعطى هذا املقصد املدينّ بأنهإىل حصول انقالب يف حياة املال

"وجلَّ"  العامل حماولة إصالح نفسي وإصالح نفوسعلي إن شاء اهللا عز  
تاج العمائم اخلـضر   باملزينون ولتحقيق هذا املقصد انتشر الدعاة املستفيضون منه إىل أحناء العامل

عز -قوافل تسافر للدعوة إىل اهللا " (القوافل املدنية"يف ) السنن النبوية( "اإلنعامات املدنية"بـ واملعطّرون
فالشيخ مع كونه كثري الكرامة فهو نظري نفـسه يف أداء األحكـام   . للدعوة إىل الكتاب والسنة ) -وجلّ

عهد السلف اإلهلية واتباع السنة، إنه صورة  للشريعة والطريقة العملية والعلمية حيث مبظهره يذكّرنا ب
لمفيت ل، واخلليفة -رمحه اهللا-الصاحل، وتشرف باإلرادة من شيخ العرب والعجم ضياء الدين  املدين 

شـريف احلـق   " اهلنـد "، واملفـيت وفقيـه    -رمحـه اهللا  -  القـادري  األعظم لباكستان موالنا وقار الدين    
من املشايخ من الطرق األخرى  خليفة له، وأخذ اخلالفة أيضاً من عدة  أيضاً جـعلهرمحه اهللاجمدي األ

السهروردية والنقشبندية مع إجازات يف احلديث النبوي الشريف، لكنه يعطي      وكالقادرية واجلشتية   
  .آمني. وجلَّ أن يغفر لنا جباه هؤالء األولياءنسأل اهللا عز. ة القادرية فقطالطريق
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املدينـة  "جملـس  : وألداء هذه اُألمور حبسن فعل وج متكامـل أُقيمـت اـالس، منـها             

رام واملفتيـون  العلماء الكِـ :  أركان هذا الس أي   - تبارك وتعاىل  -، وحبمد هللا    "العلمية
 .إلشاعة األمر العلْمي اخلالصي والتحقيقي  عزموا عزماً مصمماً     -كثَّرهم اهللا تعاىل  -ظام  الِع

  :، فهيستة شعب وأنشأوا لتحصيل هذه اُألمور
 لكتب أعلى احلضرة، إمام أهل سنة، جمدد الدين وامللّة، حـامي الـسنة،      ـ شعبة ) ١(

 .-عليه رمحة الرمحن-  إمام أمحد رضا خانماحي البدعة، عامل الشريعة،
 ).من الكُتب العربية إىل اُألردوية( لتراجم الكتب شعبةـ ) ٣( .ة للكتب اإلصالحيـ شعبة) ٢(
 . للتخريجـ شعبة) ٦(  . لتفتيش الكتبـ شعبة) ٥(  . للكتب الدراسيةـ شعبة) ٤(

، أن يقـدم التـصانيف اجلليلــة   "املدينــة العلميـة " ترجيحـات جملـس   ن أوِلومِـ 
ة، عظيم املرتبة، جمدد الـدين وامللّـة،   ضرة، إمام أهل السنة، عظيم الربك احلالثمينة ألعلى   

حـامي الــسنة، مــاحي البدعــة، عــامل الـشريعة، شــيخ الطريقــة، العالمــة، موالنــا، احلــاج،   
 بأساليب الـسهلة وفقـاً     عليه رمحة الرمحن   اإلمام أمحد رضا خان   احلافظ، القاري، الشاه    

  .لعصرنا اجلديد
ُألمــور املدينيـة ببــساطه،  وليعـاونْ كـلّ أحــٍد مـن اإلخــوة واألخـوات يف هـذه ا     

  .وليطالع بنفسه الكُتب الّيت مطبوعة من الس ولريغّب اُألخر أيضاً
 ارتقـاءاً مـستمراً   "املدينة العلميـة  "أعطا اهللا عزوجلّ االس األخرى ال سيما        

 وجـلّ هللا عزوأعطانـا ا . وجعل أُمورنا يف الدين مزيناً حبلْية اإلخالص ووسيلة خلير الـدارين       
، )مـن املـسجد النبـوي علـى صـاحبها الـصالة والـسالم       (الشهادةَ حتـت القبـة اخلـضرآء        

      ".واملدفن يف روضة البقيع، واملسكن يف جنة الفردوس
  .آمني جباه النيب األمني صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم

  
  )املدينة العلمية: تعريب(    
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 رسـوله حممـد وآلـه وصـحبه        العاملني والصالة والـسالم علـى     احلمد هللا رب    
فإن علم احلديث الشريف أشرف العلوم وأمجلها بعد علـم    ! ا بعد أم، أمجعني

وعلم احلديث هو املصدر الثاين للتشريع ، القرآن الكرمي الذي هو أصل الدين
 وحفظـه  اء هذه األمـة قـصارى جهـودهم لـصيانته      ل علم ولذلك بذ ، اإلسالمي

ورحـالت  ، وقطعوا الصحارى واملغاوز لطلب هذا العلم     ، ونشره والدفاع عنه  
ة نـوال يستطيع أحد أن ينكر أن الـس  ، العلماء مذكورة يف كتب التاريخ والسري     

واستخدمت ، قد لقيت من السلف إىل اخللف عناية تامة بعد كتاب اهللا العزيز         
ها مجيع الوسائل من الكتابة واحلفظ بصورة ال نظري هلا يف تاريخ األمم           فظحل

  .واحلضارات حىت صار ليلها كنهارها
 فقـد قـام   ،ز صـحيحها مـن غـريه     يـ ة ومجعها ومت  ن تدوين الس  وملا متَّ   

  ة دقيقة للرواية واألخبارعلماؤنا لتدوين قواعد علمي ،ل بل كانوا رمحهم اهللا أو
  . القواعد على أساس علمي ال جمال بعده للحيطةمن وضع هذه

ئـة  أبواب وبعض أنواع منها أثناء امل     وابتداء تدوين علوم احلديث يف      
ف  ألّـ ،ونـضجت العلـوم واسـتقر االصـطالح    ، ئة الرابعةوملا كانت امل  ، ثالثةلا

  القاضي أبو حمم    ِزي املتوفّى سـنة د احلسن بن عبد الرمرهاممحن بن خالد الر 
ومجع فيه كـثرياً مـن   " ث الفاضل بني الراوي والواعي   احملد"كتابه  ) هـ٣٦٠(

 توسـعوا يف  هـا مثَّ ه مل يستوعب أحباث املصطلح كلَّأنواع علوم احلديث لكن 
 ،ق باحلـديث مـن ناحيـة ضـبطه    ذلك حىت ظهـر البحـث يف علـوم كـثرية تتعلَّـ      

،  تطـور األمـر   مث، ومعرفة ناسخه ومنسوخه وغري ذلـك  ،وكيفية حتمله وأدائه  
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مة الـشيخ   وما اليت بني أيدينا قد نظمها العالَّ .فات يف علوم احلديث   فوا مؤلَّ وألَّ
  عبد احلق احملدومجـع فيهـا   ،هلوي رمحة اهللا عليه يف أصول احلـديث ث الد 

 ،ما اشتهر من العلوم احلديثية حيتاج إليها املبتدي وال يستغين عنـها املنتـهي             
  وذكر فيها تعاريفة مهم،وأنواعـاً ، لطالب علم احلديث من مالحظتـها  ال بد  
 فجـزاه اهللا تعـاىل عـن املـسلمني خـري            كـثريةً   وفوائـد  يدةً مف بغري تطويل ونكتاً  

وجـل أن ينفـع ـذه     نسأل اهللا عز وأخرياً. وأفاض عليه رمحته السحاء   ،اجلزاء
آمني  .ة رسولهنباع كتابه وسقنا الت ويوفِّسائر األصحاب وجيعل عملنا صاحلاً

  .جباه سيد األنبياء واملرسلني
 

ــصحيحني وغريمهــا مــن الــصحاح  :الــصحيح صــحيح "ـكــ،  وهــو يــشمل ال
  ."مسلم" و"البخاري
، يت اصـطلحوا عليهـا وهـي العقائـد        ل يشتمل على مجيع أبواب العلم ا      :اجلامع

بـاب  ،  والـسري  باب التفـسري والتـاريخ    ، آداب الطعام والشراب  ، أحكام الرقاق 
بـاب الفـنت وأخـرياً بـاب        ، ويسمى باب الشمائل أيضاً   ، السفر والقيام والقعود  

ى جامعاً  فالكتاب املشتمل على هذه األبواب الثمانية يسم      ، املناقب واملثالب 
  ."الترمذي" و"جامع البخاري"ـك

،  هو ما تذكر فيه األحاديث علـى أمسـاء الـصحابة حبـسب طبقـام      :املسند
  ."إلمام أمحد بن حنبلل مسند"ـك

 هو ما تذكر فيه األحاديث على أمساء الشيوخ أو البلـدان أو القبائـل        :املعجم
  ."الصغري" و"املتوسط" و"املعجم الكبري"ـك، مرتبة على حروف اهلجاء
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ف يف كتابــه علــى شــرطه  هــو مــا اســتدرك فيــه مــا فــات املؤلِّــ :املــستدرك
  . للحاكم على الصحيحني"املستدرك"ـك

ث إىل كتـاب مـشهور مـن كتـب احلـديث       هـو أن يـأيت احملـد    :تخرجاملس
 فيجتمع معه يف ،فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غري طريق صاحب الكتاب       

 مـستخرج " و"البخـاري " أليب نعـيم علـى   "مـستخرج "ـك، ن فوقهشيخه أو م" 
  . وغريه"صحيح مسلم"أليب عوانة على 

 واحد من الصحابه أو من بعدهم  هو مجع األحاديث املروية عن رجل:اجلزء
  . للبخاري"جزء القراءة خلف اإلمام"ـك

  ."سنن أيب داود"ـ هي ما تذكر فيه األحاديث مرتبة على أبواب الفقه ك:السنن
 

 وقد قسمها الشيخ اإلمام أمحد املعروف ،كتب احلديث على طبقات خمتلفة 
  :أربع طبقاتإىل ¼  احملدث الدهلويشاه ويل اهللا½بـ

رة باالسـتقراء   كتب مجعت بني الصحة والشهرة وهي منحـص       :الطبقة األوىل 
  ."صحيح مسلم" و"صحيح البخاري" و"املؤطا": يف ثالثة كتب
هـا تتلوهـا كـان    كتب مل تبلغ مبلـغ املؤطـا والـصحيحني ولكن      :الطبقة الثانية 

 ومل  ،احلفـظ مصنفوها معروفني بالوثوق والعدالة والتبحر يف فنون احلـديث و         
 وتلقاها من بعدهم ،يرضوا يف كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم   

 واشـتهرت فيمـا بـني    ، واعتىن ا احملدثون والفقهاء طبقة بعد طبقـة        ،بالقبول
 لفقههـا    عـن رجاهلـا واسـتنباطاً       لغريبـها وفحـصاً    ق ا القوم شرحاً   الناس وتعلَّ 

 "جـامع الترمـذي  " و"سـنن أيب داود "ـوم كوعلى تلك األحاديث بناء عامة العل   
  ."سنن النسائي"و
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كتب مجعت بني الصحيحني واحلسن والـضعيف واملعـروف          :الطبقة الثالثة 
 ومل  تـشتهر  ،والغريب والشاذ واملنكر واخلطأ والصواب والثابت واملقلـوب      

 وإن زال عنها اسم النكارة املطلقـة ومل يتـداول مـا     ،يف العلماء ذلك االشتهار   
             ثون تفردت به الفقهاء كثري تداول ومل يفحـص عـن صـحتها وسـقمها احملـد

كثري فحص ومنه ما مل خيدمه لغوي لشرح غريب فهـي باقيـة علـى اسـتتارها            
مسند عبد " و"مصنف أيب بكر بن أيب شيبة" و"مسند أيب يعلى عبد الرزاق "ـك

 وكتـب البيهقـي والطحـاوي والطـرباين وكـان      "سند الطيالـسي م" و "بن محيد 
  .قصدهم مجع ما وجدوه ال تلخيصه وذيبه وتقريبه من العمل

 كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة مجع مـا مل يوجـد يف   :الطبقة الرابعة 
بأمرهـا    فنوهـوا  ،الطبقتني األوليني وكانـت يف اـاميع واملـسانيد املختفيـة          

كـثري مـن الوعـاظ    ـ نه مـن مل يكتـب حديثـه احملـدثون كـ          وكانت علـى ألـس    
وأهل األهـواء والـضعفاء أو كانـت مـن       ) املبالغني يف الكالم  : أي(املتشدقني  

آثــار الــصحابة والتــابعني أو مــن أخبــار بــين إســرائيل أو مــن كــالم احلكمــاء  
 خلطها الرواة حبديث النيب صلي اهللا عليه وسـلم سـهواً أو عمـداً أو            ،والوعاظ

 فرواها باملعىن قوم صاحلون   ،ت من حمتمالت القرآن واحلديث الصحيح     كان
 فجعلوا املعاين أحاديث مرفوعة أو كانـت معـاين          ،ال يعرفون غوامض الرواية   

     مـستقلة : أي(ة جعلوهـا أحاديـث مـستبدة        مفهومة إلشارات الكتـاب والـسن (
 واحـداً  برأسها عمداً أو كانت مجالً شىت يف أحاديث خمتلفـة جعلوهـا حـديثاً     

 "الكامـل " البـن حبـان و     "كتاب الضعفاء "ومظنة هذه األحاديث    ، بنسق واحد 
ابـن  " و "ابـن عـساكر   "البن عدي وكتـب اخلطيـب وأيب نعـيم واجلوزقـاين و           

وأصـلح  ،  يكون من هذه الطبقة"مسند اخلوارزمي"اد ـك، "الديلمي" و "النجار
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 أو مقلوباً شديد   هذه الطبقة ما كان ضعيفاً حمتمالً وأسوؤها ما كان موضوعاً         
  . البن جوزي"كتاب املوضوعات"وهذه الطبقة مادة . النكارة

ـ ،  الطبقة األوىل والثانية فعليهما اعتماد احملدثني   افأما الثالثـة فـال   وأم
 والقول ا إال النحارير واجلهابذة الذين حيفظون أمساء ،يباشرها للعمل عليها

ا وأمـ ، خـذ منـها املتابعـات والـشواهد       ما يؤ  رب !نعم، الرجال وعلل األحاديث  
 وهي مصدر ،حلديث النبويالرابعة فال يعول عليها أحد من الذين هلم إملام با     

 يعتمـدون عليهـا يف أخـذ شـواهد      ،لطوائف املبتدعني مـن الرافـضة واملعتزلـة       
حجة "انظر  ( . فاالنتصار ا غري صحيح يف معارك العلماء باحلديث        ،مذاهبهم

  )١٣٥-١٣٢صـ "بالغةاهللا ال
 

  . وشرحاً وفقهاً ودرايةً هو املشتغل بدراسة احلديث روايةً:الطالب
  . واعتىن به درايةً من حتمل احلديث روايةً:احملدث
  .ئة ألف حديث هو من أحاط علمه مب:احلافظ
  .ئة ألف حديث بأسانيدهاث م هو من حفظ ثال:احلجة
 جبميع األحاديث املروية متنـاً وإسـناداً وجرحـاً           هو من أحاط علمه    :احلاكم
  .وتعديالً

 
  .واآلن نذكر أمساء املشاهري من احلفاظ احلديث من املسالك األربعة

  : األحناف
احلـافظ أبـو   ، سحاق بن راهويـه احلافظ إ، حلافظ أبو بشر الدواليب  ا

،  احلافظ أبو حممد احلارثي، العوام السعدي أبعاحلافظ ابن، جعفر الطحاوي
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احلـافظ أبـو نـصر    ، أبـو بكـر الـرازي اجلـصاص    احلـافظ  ، احلافظ عبد الباقي 
، لـسروجي احلافظ مشس الـدين ا    ، احلافظ أبو حممد السمرقندي   ، الكالبازي

احلـافظ مجـال   ،  احلافظ عالؤ الدين املـارديين احلافظ قطب الدين احلليب ،      
، احلـافظ بـدر الـدين العـيين       ، ملغلطـائي احلافظ عـالؤ الـدين ا     ، الدين الذيلعي 

  .احلافظ قاسم بن قطلوبغا وغريهم
  : الشوافع

احلـافظ  ، احلـافظ اخلطـايب  ، يهقـي احلـافظ الب  ، احلافظ الـدار قطـين    
، احلافظ الـذهيب  ، احلافظ العراقي ، احلافظ ابن دقيق العيد   ، الدين ابن سالم  عز

، احلافظ اهليتمـي ، ياحلافظ سبك، احلافظ ابن األثري اجلزري، احلافظ املزي 
  .احلافظ ابن حجر العسقالين وغريهم

  : املالكية
، احلافظ ابن عبد الـرب ، احلافظ الرحيلي، احلافظ حسني بن إمساعيل   

، احلافظ عبد احلق، احلافظ القاضي أبوبكر العريب  ، احلافظ أبو الوليد الباجي   
يلي  احلـافظ أبـو القاسـم الــسه   ،احلـافظ املــارزي ،  القاضـي العيـاض  احلـافظ 
  .وغريهم
  : ةنابلاحل

احلافظ ، احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي، احلافظ عبد الغين املقدسي
  .احلافظ ابن رجب وغريهم، ابن قدامه

  

  من أعضاء شعبة الكتب الدراسية
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 شرحنا غريب األلفاظ والعبارات اليت ال ختفى على طلبـة العلـم املتمرسـني،        -١

  .عالوة على العلماء، إالّ أا ختفى على املبتديني
  . علقنا على بعض العبارات مبا حيل مشكلها ويوضح غامضها-٢
  .مهاوأمثاهلا وأحكامها ليسهل فه، عرفنا بعض مصطلحات احلديث بأوضح -٣
استخدمت العالمات البيانية املستعملة للكتابات يف العصر احلاضر كالفصلة          -٤
  .وغريها من عالمات الترقيم¼ ؛½والفصلة املنقوطة ¼ -½والشرطة ¼ ،½
ن مـن   عليـه رمحـة الـرمح    أضفنا ما تيسر لنا من إفادات      -٥

  . عنها تتعلّق اليتعلم أصول احلديث من املخطوطة
 علـم احلـديث بـصورة األسـئلة         مـة مـصطلحات   ر املقد قد ذكرنا يف آخـ     -٦

   . صعببدون  وحفظهاواألجوبة لفهمها
  . يسرنا على الطالب قراءا ضبطنا األعالم حبيث-٧
 وغـري ذلـك مـن     خبطـوط واضـحة ليـسهل فهـم عباراـا         العنـاوين   ا  نعنو -٨

  .املسائل واألحكام
  نا، ونطلـب مـن أهـل الفـضل والعلـم       وأخرياً ال ندعي الكمال يف عمل     

أن يزودنــا مبلحوظــام واســتدراكام مــشكورين مــأجورين، حــىت نلحقهــا  
أن ونرجـو ممـن اسـتفاد مـن عملنـا املتواضـع          .بالكتاب أو نضعها يف أماكنها    

واحلمـد هللا    . بدعوة صاحلة وأن يغض الطرف عن زالتنا وينـصح لنـا            خيصنا
    .الذي بنعمته تتم الصاحلات

   أعضاء شعبة الكتب الدراسيةمن
 ) ( 
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 ، شـيخ اإلسـالم    ، الفقيـه  ،ث احملـد  ،مة العالَّ ، العامل ، اإلمام ،هو الشيخ : امسه

عبـد احلـق بـن سـيف الـدين بـن سـعد اهللا البخـاري              ، وأعلم العلمـاء األعـالم    
  .الدهلوي

ئة شهر احملرم سنة مثـان ومخـسني تـسعما   ولد رمحه اهللا يف : والدته ونشأته 
فقـرأ  ،  سنة واحدة وأخذ يف االشتغال بـالعلوم   فحفظ القرآن يف  " دهلي"مبدينة  

، "شـرح العقائـد  "، "شرح الشمسية"و، على والده " الكافية"و" ميزان الصرف "
وسائر الكتب الدرسية عن األستاذ حممد مقـيم تلميـذ     " املطول"، "املختصر"

وأخـذ   ".دهلـي "األمري حممد مرتضى الشريفي وعن غريه من العلماء مبدرسة          
 عن الشيخ عبد الوهاب بن ويل اهللا املتقي والقاضي علي بن          "مكة"ـاحلديث ب 

جار اهللا بن ظهرية املخزومي املكي وباملدينة املنورة عـن الـشيخ أمحـد بـن         
 .حممد بن حممد أيب احلزم املدين والشيخ محيد الدين بن عبـد اهللا الـسندي     

 عنـوي ي وامل  مـن الكمـال الـصور      متضلعاً ا عارفاً  تقي  صاحلاً ورعاًكان الشيخ   
وتدريساً تصنيفاً"اهلند"ل من نشر علم احلديث بأرض وهو أو .   
 بـني رسـائل صـغرية وحتريـرات    مـا   ،  كـثرية  تانفصمـ له رمحـه اهللا     : تصانيفه
  : منها، واسعة

 . بـ العربية"يحة املصابملعات التنقيح يف شرح مشكا"  -)١(
 .بـ الفارسية" ةأشعة اللمعات يف شرح املشكا " -)٢(
 ".ديار احملبوبجذب القلوب إىل  " -)٣(
 ."زبدة اآلثار يف أخبار قطب األخيار " -)٤(
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                          : وامســه" شــرح فتــوح الغيــب للــشيخ عبــد القــادر اجلــيالين" -)٥(
 ."مفتاح الفتوح لفتح أبواب النصوص"

  . وغريها."شرح الشمسية" -)٦(
إنـه الفـرد   ½:  يف مدحه القاضي علي بن جار اهللا املكـي قال: ثناء العلماء عليه 

ن أعلـى اهللا مهتـه يف الطلـب ووفقـه          إنـه ممـ    :وقـال ، ¼العلم يف القطر اهلنـدي    
للسعي فيما يوصل إىل بلوغ األرب وخدم العلم الشريف وضرب فيـه بالـسهم      

وقـد شـرفين باحلـضور عنـدي برهـة مـن الزمـان يف            ، األعلى والقـدح املعلـى    
ألفيـة  "اري وقطعـة    مـام البخـ   لإل "صـحيح "املسجد احلرام بقـراءة قطعـة مـن         

وأبـدى مـن األحبـاث مـا        ، فاستفدت منه أكثر مما استفاد    ، للعراقي" احلديث
وأن له رسوخ ، أحسن فيه وأجاد قراءة ظهر ا أنه باإلفادة أحق منه باالستفادة

بـذكر  " احلطة" يف قال القنوجي  .قدم يف االشتغال على مجل الوجوه املعتادة      
ا علم احلديث منذ فتحها أهل اإلسالم بل       إن اهلند مل يكن     : الصحاح الستة 
 حىت من اهللا تعاىل على اهلند بإفاضة هذا العلم     ¼الكربيت األمحر ½ـكان غريبا ك  

  .¼الشيخ عبد احلق بن سيف الدين الدهلوي رمحه اهللا½ـ على بعض علمائها ك
ل سنة اثنتني ومخـسني   كانت وفاته رمحه اهللا يوم اإلثنني من ربيع األو        : وفاته

  .فدفن ا قريبا من احلوض الشمسي" دهلي"وألف بدار امللك 
  

  من أعضاء شعبة الكتب الدراسية
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  :وفعله وتقريره، )١(وعلى قول التابعي،  وتقريره،وفعله
 :  

  .)٢(¼املرفوع½ :إىل النيب صلى اهللا عليه و سلم يقال لهفما انتهى 
: 

  قال أو½ :كما يقال)٣(¼املوقوف½ :وما انتهى إىل الصحايب يقال له

                                                 
األصحاب وهي . الصحابة بالفتح:  يف أصول احلديث"املخطوطة" يف رمحة الرمحن

الـصحابة مجـع صـاحب ومل    : "النهايـة "وقال يف   ، يف األصل مصدر ذكره اجلوهري    
 . األصحاب:فمعىن الصحابة املنسوب إىل الصحابة أعىن، جيمع فاعل على فعالة

ولكـن ال  ، هـو مـن لقـي الـصحايب مؤمنـاً بـه ومـات علـى اإلسـالم          ] التابعي[: قوله  )١(
 .يشترط كونه مسلماً عند لقائه للصحايب بل يكفي إسالمه بعد ذلك

كأنـه مسـي بـذلك     ، ¼وضع½ضد  ¼ رفع½ اسم مفعول من فعل      :لغةً] املرفوع[: قوله  )٢(
 مـا  :اصـطالحاً .  صـلى اهللا عليـه وسـلم   وهـو الـنيب  ، نسبته إىل صاحب املقام الرفيـع  

ويتـبني مـن   .  إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريـر أو صـفة   أضيف
  :وهي، التعريف أن أنواعه أربعة

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     ½:  مثالً أن يقول الصحايب أو غريه:املرفوع القويل ...1
  . ¼وسلم كذا

  .¼فعل رسول اهللا كذا½:  أن يقول الصحايب أو غريه مثالً:املرفوع الفعلي...2
وال .¼فعل حبضرة الـنيب كـذا  ½:  مثالً أن يقول الصحايب أو غريه      :املرفوع التقريري ...3

  .يروي إنكاره لذلك الفعل
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه     ½:  مثالً أن يقول الصحايب أو غريه      :املرفوع الوصفي ...4

 .¼ خلقاً الناسوسلم أحسن
  كأن الراوي وقف باحلديث عند¼ الوقف½ اسم مفعول من :لغةً] املوقوف[: قوله  )٣(
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  .¼ أو موقوف على ابن عباساس موقوفاًأو عن ابن عب)١(ابن عباس رأو قر فعل
 :  

  .)٢(¼املقطوع½ :وما انتهى إىل التابعي يقال له
                                                 

 مـا أضـيف إىل الـصحايب        :اصـطالحاً . الصحايب ومل يتابع سرد باقي سلسلة اإلسناد      
قـال  ½:  كقـول الـراوي  :املوقوف القويل :له ثالثة أقسام . من قول أو فعل أو تقرير     

أتريـدون أن  ، دثوا النـاس مبـا يعرفـون      حـ : علي ابن أيب طالب رضـي اهللا تعـاىل عنـه          
وأمـا  ½: كقـول البخـاري   ½:املوقوف الفعلـي ) رواه البخاري  (.¼يكذب اهللا ورسوله  

 :املوقـوف التقريـري  ) رواه البخـاري يف كتـاب التـيمم     (.¼ابن عبـاس وهـو متـيمم      
 :وحكمـه ¼ فعلت كذا أمام أحد الصحابة ومل ينكر علي       ½: مثالً كقول بعض التابعني  

 لكنـها إن  ، يف املوقوف عدم االحتجـاج بـه؛ ألنـه أقـوال وأفعـال صـحابة      أن األصل 
 فإا تقوي بعـض األحاديـث الـضعيفة؛ ألن حـال الـصحابة كـان هـو العمـل           ،ثبتت

 .¼املرفوع½ـفهو حجة ك، بالسنة وهذا إذا مل يكن له حكم املرفوع
 رسـول  ابـن عـم  هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب أبو العباس القرشي اهلـامشي            )١(

ونـشأ يف بـدء عـصر النبـوة فـالزم رسـول اهللا       " مكـة "ـاهللا صلى اهللا عليه وسلم ولد ب      
 صلى اهللا عليه وسلم وروي عنه األحاديث الصحيحة وشهد مع على اجلمل والصفني

 ترمجـان القـرآن   !نعـم ½ :مـسعود  قال ابن  ، حديثاً ١٦٦٠له يف الصحيحني وغريمها     
مـا رأيـت جملـساً كـان أمجـع لكـل خـري مـن         ½: رنـا  قال عمـرو بـن دي      ،¼ابن عباس 
 )٤/٩٥ ،"األعالم"، ٣/٢٩٥ ،"أسد الغابة". (¼جملسه

 ما أضـيف  :اصطالحاً. ¼وصل½ضد ، ¼قطع½ اسم مفعول من   :لغةً] املقطوع [:قوله  )٢(
   كقـول  :املقطوع القـويل  )١: (له قسمان. ن دونه من قول أو فعل   إىل التابعي أو م 

) رواه البخـاري  . (¼صـلّ وعليـه بدعتـه     ½: الة خلف املبتـدع   سن البصري يف الص   احل
كان مـسروق يرخـي   ½:  كقول إبراهيم بن حممد بن املنتشر      :املقطوع الفعلي  )٢(

 أن :حكم االحتجاج بـه . ¼الستر بينه وبني أهله ويقبل على صالته وخيلِّيهم ودنياهم    
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:   
  إذ ؛¼املوقـوف ½ و¼املرفـوع ½ـ بـ ¼احلـديث ½ص بعـضهم  وقد خـص 
 كمـا   ، أيـضاً  ¼املرفوع½ على   ¼األثر½وقد يطلق   )١(¼األثر½ :املقطوع يقال له  

ى اهللا عليـه و   صـلّ األدعية املأثورة ملا جـاء مـن األدعيـة عـن الـنيب       ½ :يقال
ة  النبويـ  ى كتابه املشتمل علـى بيـان األحاديـث        مس)٢("الطحاوي"و  .¼مسلّ

 )٤( للطـرباين  إنّ½: )٣(وقال السخاوي . "شرح معاين اآلثار  "ـوآثار الصحابة ب  
                                                 

نـسبته لقائلـه؛    ولو صـحت  : أياملقطوع ال حيتج به يف شيء من األحكام الشرعية        
  لكن إن كانت هناك قرينة تدلّ على رفعه كقول، ألنه كالم أو فعل أحد املسلمني

 .بعض الرواة عند ذكر التابعي يرفعه مثالً فيعترب عندئٍذ له حكم املرفوع املرسل
 هـو مـرادف   -١:  مهـا :قـوالن  فيـه   :اصـطالحاً .  بقيـة الـشيء    :لغـةً ] األثـر [: قوله  )١(

ــطالحاً : للحــديث أي ــه-٢. أنّ معنامهــا واحــد اص ــا أضــيف إىل  :  مغايرل ــو م وه
 .الصحابة والتابعني من أقوال أو أفعال

فقيـه انتـهت إليـه رياسـة     ) ه٣٢١ت(أمحد بن حممـد بـن سـالمة أبـو جعفـر الطحـاوي            )٢(
شـرح معـاين    " :من تـصانيفه  مث حتول حنفياً    ، ذهب الشافعي احلنفية مبصر وتفقه على م    

 )١/٢٠٦ ،"األعالم". ("املختصر يف الفقه"و، "أحكام القرآن"،  يف احلديث"اآلثار
عـامل  ) ه٩٠٢ت (هو مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن حممد الـسخاوي            )٣(

 يف  "املقاصـد احلـسنة   " :منـها ، له مؤلفـات كـثرية    ، باحلديث والتفسري واألدب  
 ،"األعـالم ". ( يف أحكام الصالة علـى احلبيـب الـشفيع   "القول البديع " ،احلديث

٦/١٩٤( 
حـافظ حمـدث   ) ه٣٦٠ت(سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم اللخمي الطـرباين        )٤(

 ."الــصغري"و ،"األوســط" ،"الكـبري " ،"املعـاجم الثالثــة ": لـه مــن املؤلفـات الكــثرية  
 )١/٧٨٣ ،"لفنيمعجم املؤ"، ٣/١٢١ ،"األعالم"(



 

 وما ذكر فيه من ،ه خمصوص باملرفوع مع أن"ذيب اآلثار"ـى ب مسمكتاباً
  .¼لاملوقوف فبطريق التبع والتطفّ

:  
  وبعضهم خـص ، يف املشهور مبعىن واحد    ¼احلديث½و)١(¼اخلرب½و

  ،م والـصحابة والتـابعني  ى اهللا عليـه و سـلّ   صـلّ  مبا جاء عن النيب  ¼يثاحلد½

                                                
 مـرادف   -١:  فيه ثالثـة أقـوال     :اصطالحاً. أخبار: ومجعه،  النبأ :لغةً] اخلرب[: قوله  )١(

فاحلـديث مـا جـاء عـن     :  مغاير لـه -٢. أنّ معنامها واحد اصطالحاً   : إي: للحديث
أنّ احلـديث  : أي:  أعم منه-٣. جاء عن غريه ما  واخلرب  ، النيب صلّي اهللا عليه وسلّم    

   ١٢ .واخلرب  ما جاء عنه أو عن غريه، نيب صلّى اهللا عليه وسلّمما جاء عن ال
اعلـم أن الـشيخ شـهاب الـدين بـن        ½: عليه رمحـة الـرمحن     قال   :فائدة

 ¼اخلـرب عنـد علمـاء هـذا الفـن مـرادف للحـديث        ½: حممد رمحة اهللا تعاىل عليه قال     
 ¼عـن غـريه  احلديث ما جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  واخلـرب مـا جـاء          ½: وقيل

 وملـن يـشتغل بالـسنة    ¼اإلخبـاري ½ :ومن مثة قيل ملن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها     
 من غري  خرب  فكل حديثٍ  ¼بينهما عموم وخصوص مطلق   ½ : وقيل ¼ثاحملد½ :النبوية
 فعلى هذا بني اخلرب واحلديث ال احتـاد يف املفهـوم أو تغـاير       . انتهى كالمه  ،عكس

ويـستفاد منـه أيـضاً أن اخلـرب يف        . وم واخلـصوص مطلقـاً    فيه مع التباين بينهما والعم    
حديث ارمحوا مـن  ½ـ ك،عرف علماء هذا الفن ليس مبقابل لإلنشاء بل يشتمل بعضه 

 والنـواهي وغريمهـا مـن     مـن األوامـر   وغري ذلـك ¼يف األرض يرمحكم من يف السماء 
نـه لـو مل    أل؛ وذلـك ، اهللا عليـه وسـلم  ىاإلنشاءات الواقعة يف أحاديث رسول اهللا صل   

 فال يـصح  ،يصدق على تلك األوامر والنواهي وغريمها مع أن احلديث يصدق عليها      
القول باحتادها وال القول بأن احلديث أخص مطلق من اخلرب وأنه ظهر لكن كـالم              

هنا مقابل لإلنـشاء كمـا هـو املـشهور يف     ا واملنهل يدل على أن اخلرب ه  "ةصاخلال"
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هذا ـ ولـ ،اضيةـام املـ لوك والـسالطني واأليـ  ـ مبا جاء عـن أخبـار املـ    ¼اخلرب½و
   .¼أخباري½ : وملن يشتغل بالتواريخ،¼ثحمد½ :ملن يشتغل بالسنة يقال

حكماً½ وقد يكون ¼صرحياً½قد يكون : )١( قسمان¼  
:  

مسعـت رسـول اهللا    ½ : كقـول الـصحايب    ، ففـي القـويل    ا صـرحياً  أم
 : الصحايب أو قـول غـريه  : أي، أو كقوله،¼م يقول كذاى اهللا عليه و سلّ صلّ

ى اهللا عليـه  صـلّ عـن رسـول اهللا   ½ أو ¼مى اهللا عليه و سـلّ  قال رسول اهللا صلّ   ½
   .¼ كذا: أنه قالمسلّو

:   
ى اهللا عليـه و  صـلّ رأيت رسـول اهللا  ½ : الصحايب كقول،ويف الفعلي 

 أو ¼ أنـه فعـل كـذا   مى اهللا عليه و سلّ  صلّعن رسول اهللا    ½ أو   ¼ فعل كذا  مسلّ
   .¼أنه فعل كذا½ : أو رفعهعن الصحايب أو غريه مرفوعاً

 :  
  أو أحــدفعـل فـالنٌ  ½ :التقريـري أن يقـول الـصحايب أو غـريه     يف و

   .¼ وال يذكر إنكاره، كذاماهللا عليه و سلّى صلّحبضرة النيب 
 :  

ـ فكإخبار الصحايب الذي مل خيرب عن الكا حكماًوأممةتب املتقد  
                                                 

 ،¼احلـديث ½ قـد جيـيء يف كالمهـم مبعـىن     ¼األثر½ و.ر تدب ،سائر العلوم فارجع إليها   
 :نتهم ثالثـة ألفـاظ   وباجلملة قد اشـتهر يف ألـس  ،م السلفوالفقهاء يستعملونه يف كال 

  )يف علم احلديث" املخطوطة (". فيهما اهـ ال بد¼األثر½ و¼اخلرب½ و¼احلديث½
 ١٢ . وهذان قسماه الرئيسان]قسمانوالرفع [: قوله  )١(
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 كأخبـار األنبيـاء أو اآلتيـة        ، لالجتهاد عن األحوال املاضـية      فيه ما ال جمال  
 أو ، أو عن ترتب ثـواب خمـصوص   ،والفنت وأهوال يوم القيامة   )١(كاملالحم

 صلّى اهللا  السماع عن النيبه ال سبيل إليه إالّ فإن، خمصوص على فعلعقاب
   .معليه و سلّ

 :  
   .أو يفعل الصحايب ما ال جمال لالجتهاد فيه

 :  
    م كانوا يفعلون كذا يف زمان النيبى اهللا صلّ أو خيرب الصحايب بأ

 ونـزول  ، علـى ذلـك  مى اهللا عليه و سلّصلّالعه  الظاهر اطّ ألنّ؛معليه و سلّ 
ة رسـول اهللا  ة سـن  السن الظاهر أنّ ألنّ ؛ أو يقولون من السنة كذا     ،الوحي به 

ة ة الـصحابة وسـن  ه حيتمـل سـن  إنـ ½ : وقـال بعـضهم  ،مى اهللا عليـه و سـلّ     صلّ
  .¼ة تطلق عليه السن فإنّ،اخللفاء الراشدين

                                                
 . يف آخر الزمان¼احلروف اهلائلة½:  أي¼ملحم½مجع ] ملالحما[: قوله  )١(

 . يف آخر الزمان¼احلروف اهلائلة½:  أي¼ملحم½مجع ] املالحم[: قوله  )١(



 

 
:  

  . وهو رجاله الذين رووه،طريق احلديث)١(¼السند½
:  
كـر الـسند واحلكايـة عـن      وقد جيىيء مبعىن ذ  ، مبعناه ¼اإلسناد½و

  .طريق املنت
:  

  .)٢(ما انتهى إليه اإلسناد
:  

  ،)٣(¼صلمتـ ½ديث  فاحلـ ، مـن الـبني    مـن الـرواة    فإن مل يـسقط راو    
  .¼اتصاالً½ عدم السقوط ىيسمو

                                                
مــا لغــةً بفتحــتني : عليــه رمحــة الــرمحن قــال ] الــسند[: قولــه  )١(

 : أي¼فـالن سـند  ½: استندت إليه من حائط أو غريه واملرتفع من األرض أيـضاً يقـال     
 وألن ؛ هو إخبـار عـن طريـق املـنت؛ ألن فيـه رفعـاً للحـديث          :واصطالحاً .¼اعتمد½

 ) يف علم أصول احلديث"املخطوطة" (.اعتماد احلفاظ عليه
 "أبـوداود " و"مـسلم " و"البخـاري " مـا أخرجـه   :مثالـه ] ما انتهى اليه اإلسناد   [: قوله  )٢(

عـن  ، نـافع عـن   ، حدثنا محاد األيوب  ،  حدثنا سليمان بن حرب    )واللفظ أليب داود  (
، ¼ال متنعوا إمـاء اهللا مـساجد اهللا  ½: قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  : ابن عمرقال 

هـو  ¼ عن ابن عمر ، عن نافع ، حدثنا محاد األيوب  ، حدثنا سليمان بن حرب   ½: فقوله
 .هو املنت¼ ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا½: وقوله، السند

  ¼املوصول ½ويسمى هذا النوع، ¼القطع½ضد ¼ اتصل½ اسم فاعل من :لغةً] متصل[: قوله  )٣(
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:  
 وهـذا الـسقوط     ،)١(¼منقطـع ½احلـديث   وإن سقط واحد أو أكثـر ف      

  .¼انقطاع½

:  
 ،)٢(¼قـاً معلّ½ى ل الـسند ويـسم  ا أن يكون مـن أو      إم ¼السقوط½و

  وقـد ، وقد يكون أكثـر   ، والساقط قد يكون واحداً    ،¼تعليقاً½وهذا اإلسقاط   
                                                 

حبيث يكون كلّ رجاله مسع ذلك ،  ما سلم سنده من سقوط فيه      :واصطالحاً. أيضاً
هـو مـا اتـصل إسـناده مرفوعـاً      : "الوسـيط "ويف ، املتصل املروي من الذي رواه عنه 

 عـن  مالك عن ابن شـهاب  ½: مثال املتصل املرفوع  . كان أو سقوطاً على من كان     
. ¼إخل...سامل بن عبد اهللا عن أبيه عن رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أنـه قـال كـذا             

. ¼إخل...مالـك عـن نـافع عـن ابـن عمـر أنـه قـال كـذا         ½ :ومثال املتصل املوقوف  
 أن الـسند  : الفـرق بينـهما   لكـن ، أن املثـالني املـذكورين للحـديث املتـصل         واعلم
لك لـذ و،  إىل الـصحايب والثـاين ، ه وسـلم عليـ  انتهى إىل رسـول اهللا صـلى اهللا       األول
موقوفاً½: والثاين، ¼متصالً½: ي األولمس¼. 

 هو ما   :اصطالحاً. ¼االتصال½ضد  ، ¼االنقطاع½ اسم الفاعل من     :لغةً] منقطع[: قوله  )١(
 وقـد يكـون يف    ،وقد يكون االنقطاع يف موضع واحد     ، سقط من وسط إسناده رجل    

 وذلك للجهل حبال    ،عيف باالتفاق بني العلماء    املنقطع ض  :حكمه. أكثر من موضع  
 .الراوي احملذوف

ناطـه وربطـه بـه    : الـشيء بالـشيء أي   ¼ علـق ½ اسـم مفعـول مـن        :لغةً] معلقا[: قوله  )٢(
وانقطاعـه  ،  بسبب اتصاله جبهة العليـا فقـط       ¼معلقاً½ي هذا السند    ومس، وجعله معلقاً 

 ما حـذف مـن      :اصطالحاً. هفصار كالشيء املعلق بالسقف وحنو    ، من اجلهة العليا  
 أن حيـذف مجيـع الـسند مث يقـال     :مـن صـوره  . مبدأ إسناده راٍو فأكثر على التوايل   
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قـال رسـول اهللا   ½ :فني يقولـون  كما هو عادة املـصن     ، السند متام حيذف
  .¼صلّى اهللا عليه وسلّم

:   
ــراجم   ــثرية يف ت ــات ك ــا حكــم  ،"صــحيح البخــاري "والتعليق  وهل

هـا   ولكن،¼الـصحيح ½ـ بـ   ألنه التزم يف هذا الكتـاب أن ال يـأيت إالّ           ؛االتصال
  . يف موضع آخر من كتابهها مسنداً ما ذكر من إالّ،ليست يف مرتبة مسانيده

:  
قـال  ½ : كقولـه  ،وقد يفرق فيها بأن ما ذكر بصيغة اجلزم واملعلوم        

 ومـا  ، على ثبوت إسـناده عنـده فهـو صـحيح قطعـاً        دلّ ¼فالن أو ذكر فالن   
ته  ففـي صـح    ،¼كـر ذُ½ و ¼قـال ي½ و ¼يـل ِق½ذكره بصيغة التمريض واهـول      

 وهلـذا  ،ا أورده يف هذا الكتاب كـان لـه أصـل ثابـت           ه ملّ  ولكن ،ه كالم عند
  .¼صلة صحيحةمت)١(ليقات البخاريتع½ :قالوا

                                                 
 أن حيـذف كـل   ومنـها ، ¼إخل...قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم كـذا          ½: مثالً

 ما أخرجه البخـاري يف مقدمـة    :مثاله. اإلسناد إال الصحايب أو إال الصحايب والتابعي      
غطى النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ركبتيـه    ½: وقال أبو موسى :  الفخذ باب ما يذكر يف   

فهـذا حـديث معلـق؛ ألن البخـاري حـذف مجيـع إسـناده إال                ، ¼حني دخل عثمـان   
 أنه مردود؛ ألنه فقد شرطاً مـن شـروط        :حكمه. الصحايب وهو أبو موسٰى األشعري    

دم علمنا حبال القبول وهو اتصال السند وذلك حبذف راٍو أو أكثر من إسناده مع ع     
 حكـم املعلقـات الـيت مـا وجـد يف كتـاٍب التزمـت صـحته           :تنبيـه . ذلك احملذوف 

 .كما ذكره احملقق، كالصحيحني فهذا له حكم خاص
  ١٢ . ستون ومئة حديثاً"البخاري"مجلة معلقات ما يف ] تعليقات البخاري[: قوله  )١(



 

:  
 فـإن كـان بعـد التـابعي فاحلـديث           ،وإن كان السقوط من آخر السند     

صـلّى اهللا   ل رسـول اهللا     قـا ½ : كقـول التـابعي    ¼إرسـال ½ وهذا الفعل    ،)١(¼مرسل½
  ،ى مبعن¼نقطعامل½ و¼رسلـامل½ نيـثحدـد املـنـ عجيءـيد ـ، وق¼عليه وسلّم

                                                
فكأن املرسـل أطلـق   ، طلقأ: مبعىن¼ أرسل½ هو اسم مفعول من    :لغةً] مرسل[: قوله  )١(

بعـد   هو ما سقط من آخـر إسـناده مـن          :اصطالحاً. اإلسناد ومل يقيده براٍو معروف    
قـال رسـول اهللا   ½ :لتابعي سواء كان صـغرياً أم كـبريا   أن يقول ا :صورته. التابعي

 ما أخرجه مسلم :مثاله. ¼صلى اهللا عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل حبضرته
حدثين حممد بن رافع ثنا حجني ثنا الليث عن عقيل عن ابن   ½: قال، يف صحيحه 

شهاب عن سـعيد بـن املـسيب أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ـى عـن                   
وهـذا احلـديث عـن الـنيب     ،فسعيد بن املسيب تابعي كثري كبري روي  . ¼املُزابنة

صلي اهللا عليه وسلم بـدون أن يـذكر الواسـطة بينـه وبـني الـنيب صـلى اهللا عليـه               
 :حكمـه . فقد أسقط من إسناد هذا احلديث آخره وهو من بعد التـابعي         ، وسلم

 وهو اتـصال  ،املرسل ضعيف مردود يف األصل لفقده شرطاً من شروط املقبول        
السند وللجهـل حبـال الـراوي احملـذوف الحتمـال أن يكـون احملـذوف غـري                

، لـم معمـول ـا عنـد أهـل الع    ،  مراسـيل الـصحابة مقبولـة      ):١(تنبيـه   . صحايب
أول ما  بدى به رسـول اهللا صـلى    ½....قول عائشة رضي اهللا تعاىل عنها     : كمثاله

. فعائـشة مل تـدركي القـصة   ، ¼إخل...اهللا عليه وسلم من الوحي الرويـا الـصاحلة    
 أن أكثر أهل العلم جيعلون أحاديـث الـصحايب الـذي مل مييـز علـى              ):٢(تنبيه  

ويف هـذا  ، ل كبـار التـابعني  عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كحكـم مراسـي        
 وعنـد مجهـور احملـدثني وكـثري مـن أصـحاب       ،احلال حيتمل أن يكون ضعيفاً  

وجحة هوالء هو اجلهـل حبـال الـراوي        ، األصول والفقهاء ضعيف مردود أيضاً    
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  .ل أشهراألو واالصطالح
:  

  ألنـه ال يـدرى أن      ؛ عند مجهور العلمـاء    ¼فالتوقّ½وحكم املرسل   
 ويف التـابعني ثقـات      ،بعي التابعي قـد يـروي عـن التـا          ألنّ ؛ال الساقط ثقة أو  
 :وهم يقولون، ¼قبول مطلقاًاملرسل م½ حنيفة ومالك وعند أيبوغري ثقات، 

½الكـالم يف الثقـة ولـو مل يكـن           ألنّ ؛ما أرسله لكمال الوثـوق واالعتمـاد      إن 
ى اهللا عليــه و صــلّ  اهللاقــال رســول½ : ومل يقــل،¼ مل يرســلهعنــده صــحيحاً

  .................................................)١(وعند الشافعي، ¼مسلّ
                                                 

 أبـو حنيفـة   - وعنـد األميـة الثالثـة   . احملذوف الحتمال أن يكـون غـري صـحايب     
ن العلماء صحيح حيتج به بـشرط أن   وطائفة م- ومالك وأمحد يف املشهور عنه 

 وحجتهم أن التابعي الثقـة ال يـستحل       ،يكون املرسل ثقةً وال يرسل إال عن ثقة       
 . إال إذا مسعه من ثقة¼قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم½: أن يقول

الـشافعي، احلجـازي،   ،أبو عبـد اهللا حممـد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان           هو    )١(
املكّي، فقيه، أصويل، جمتهد، حمدث، حافظ، أحد األئمة األربعة عند أهـل الـسنة،     

 يف فقه الكتاب ،وإليه تنسب الشافعية، إنّ هذا الرجل مل يظهر مثله يف علماء اإلسالم         
: أبو عبيد قال .¼لو ال الشافعي ما عرفنا فقه احلديث½ :يقول أمحد بن حنبل ،والسنة

: إنـه قـال   ، وكذا قال يونس بن عبد األعلى، حتى¼ما رأيت أحداً أعقل من الشافعي  ½
قـد  ½ :مسعـت املـأمون يقـول   ½: يبب، قـال معمـر بـن شـ        ¼وِسعهم عقله لَلو جمعت أمة    ½

 ومات ليلة اجلمعـة ودفـن   .¼ فوجدته كامالً،امتحنت حممد بن إدريس يف كلّ شيء  
 :مـن تـصانيفه  و. )ه٢٠٤ت (سـنة  يوم اجلمعـة بعـد العـصر آخـر يـوم مـن رجـب         

إثبـات النبـوة والـرد    "، "اختالف احلـديث "، "أحكام القرآن"يف احلديث،   " املسند"
ــى الربامهــة ــري ذلــك " املــسبوط"، و"عل ــه، وغ ــؤلّفني"انظــر( .يف الفق ، "معجــم امل
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 )٢( وعن أمحـد ، قبل كان ضعيفاً  وإن   أو مسند بوجه آخر مرسل    )١(إن اعتضد 
 عـن   عـادة ذلـك التـابعي أن ال يرسـل إالّ    ه إذا علـم أنّ    وهذا كلّ  :قوالن

. ن يرســل عــن الثقــات وعــن غــري الثقــات وإن كانــت عادتــه أ،الثقــات
 ذكـره  ،ذلـك وفيه تفصيل أزيد من   يل،  فاق كذا ق  ف باالت  التوقّ :فحكمه

  ."شرح األلفية"السخاوي يف 
:  

  متواليـاً  فإن كان الساقط اثنني،وإن كان السقوط من أثناء اإلسناد   
ى يسم½مع٣(¼الًض(بفتح الضاد.  

                                                 
، "مــسند اإلمــام الـــشافعي  "، و٤٢٢-٨/٣٧٧، "ســري أعــالم النـــبالء  " و،٣/١١٦
 ).٣/٤صـ

 .استعان به وتقوى: به] تضداع[: قوله  )١(
هو اإلمام حقّاً، وشيخ اإلسالم صدقاً، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين      )٢(

 ولـد يف  ، أحد إمام األئمة األربعة، صاحب املذهب احلنبلـي     ،املروزي مثّ البغدادي  
اً وأمتّ عقالً اإلمام أمحد فقيهاً، جمتهداً، حمدثاً، ومفسر وكان. ه١٦٤ربيع األول سنة 

. ¼ما رأيت أحداً أفقه وال أورع من أمحد بن حنبل   ½: وقال عبد الرزاق  . وأشد تقوى 
" بغداد"وتويف بـ. ي ويدعوفيفة بعد العشاء، مث يقوم إىل الصباح يصلّخوكان ينام نومة 

 "املـسند  ": الكثريةهمن تصانيف. ه٢٤١لثالث عشرة ليلة بقيت من ربيع األول سنة   
 ،٥/٤٨، "هديـة العـارفني  "انظـر . (وغـري ذلـك  " املعرفة والتعليل"و، "هدكتاب الز "و
 ).٥٤٧ -٩/٤٣٤، "سري أعالم النبالء "،١/٢٦١، "معجم املؤلفني"

 مـا رواه احلـاكم   :مثاله. أعياه: مبعىن¼ أعضله½ اسم مفعول من   :لغةً ]معضالً[: قوله  )٣(
: ه بلغه أنّ أبا هريـرة قـال     عن مالك أن  ½ :بسنده إىل القعنيب  ¼ معرفة علوم احلديث  ½يف  
للملـوك طعامـه وكـسوته بـاملعروف وال         ½:  قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم         ½
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:  
 )١(¼منقطعـاً ½ى  أو أكثر من غري موضع واحد يـسم       وإن كان واحداً  

 ¼املنقطـع ½ وقـد يطلـق   ،¼صلغري املت½ من على هذا يكون املنقطع قسماً و

                                                 
هـذا  ، "املؤطا"هذا معضل عن مالك أعضله هكذا يف ¼ يكلّف من العمل إالّ ما يطيق    

احلديث معضل؛ ألنه يسقط منه اثنان متواليان بني مالك وأيب هريرة وقد عرفنـا أنـه           
عن مالك عن   ½... هكذا" املؤطا"نان متواليان من رواية احلديث خارج       سقط منه اث  

،  أنـه حـديث ضـعيف   :وحكم املعـضل . ¼حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة      
وهـذا  ،  لكثـرة احملـذوفني مـن اإلسـناد    ¼املنقطـع ½ و¼املرسـل ½وهو أسوأ حاالً من    

 .احلكم على املعضل باالتفاق بني العلماء
سـواء كـان    ،  مكـان كـان    أن كـل إسـناد انقطـع مـن أي         : يعين] منقطعاً[: قوله  )١(

 ¼املرسـل ½فيـدخل فيـه   ، االنقطاع من أول اإلسناد أو من آخـره أو مـن وسـطه            
لكن علماء املصطلح املتأخرة خصوا املنقطـع مبـا مل          ، ¼املعضل½ و ¼املعلق½و

وكــذلك كــان اســتعمال ، تنطبــق عليــه صــورة املرســل أو املعلــق أو املعــضل
وأكثر ما يستعمل يف رواية من دون ½: ولذلك قال النووي، مني يف الغالب املتقد

 مـا رواه عبـد الـرزاق عـن      :مثالـه . ¼التابعي عن الصحايب كمالك عن ابن عمـر       
إن وليتموهـا أبـا   ½: الثوري عن أيب إسحق عن زيد بن يثَيع عن حذيفـة مرفوعـاً           

فقـد  ، مبعنـاه " وسـط األ"أخرجـه أمحـد والبـزار والطـرباين يف      ¼ بكر فقوي أمني  
سقط من بني الثوري وأيب " شريك"سقط من هذا اإلسناد رجل من وسطه وهو   

 وإمنا مسعه من ،إسحق؛ إذ أن الثوري مل يسمع احلديث من أيب إسحق مباشرةً     
شريك وشريك مسعه من أيب إسحق فهذا االنقطاع ال ينطبق عليه إسم املرسـل         

،  ضـعيف باالتفـاق بـني العلمـاء        :حكمـه . وال املعلق وال املعضل فهـو منقطـع       
 .وذلك للجهل حبال الراوي احملذوف



 

 وذا املعىن جيعل مقسماً.  جلميع األقسامشامالً ملتصل مطلقاًمبعىن غري ا
  .) بل يشتمل على مجيع أقسام االنقطاع، واحداَ ال يكون قسماَ:أي(

:  
 ويعرف االنقطاع وسقوط الراوي مبعرفة عدم املالقاة بني الراوي    

ا بعدم املعاصرة أو عدم االجتماع واإلجـازة عنـه حبكـم            إم ،واملروي عنه 
ــهم       ع ــات طلب ــيني أوق ــام وتع ــرواة ووفي ــد ال ــبني ملوالي ــاريخ امل ــم الت ل

  .ثني عند احملد¼عمدة½ و¼أصالً½ ¼علم التاريخ½ وذا صار ،وارحتاهلم
:  

ــع   ــسام املنقط ــن أق ــ½وم ــضم،)١(¼سلَّداملُ ــالم   ب ــتح ال  املــيم وف
ولفاعله¼التدليس½ :دة يقال هلذا الفعلاملشد : ½مم بكسر الال¼سلِّد.  

                                                
 لـه قـسمان  . إخفاء عيب يف االسناد وحتـسني لظـاهره      : اصطالحاًَ] املدلس[: قوله  )١(

 أن يـروي  :تـدليس اإلسـناد    -١. تـدليس اإلسـناد وتـدليس الـشيوخ       : رئيسيان مها 
 منه كأن يقول عـن فـالن   الراوي عمن قد مسع منه ما مل يسمعه منه مومهاً أنه مسعه 

قـال  ½:  ما أخرجه احلاكم بسنده إىل علي بن خثرم قـال      :مثاله. أو قال أو حنو ذلك    
وال ممـن مسعـه   ، ال: مسعته من الزهـري؟ فقـال  : فقيل له ، عن الزهري : لنا ابن عيينة  
ففي هذا املثـال أسـقط ابـن    ¼ حدثين عبد الرزاق عن معمر عن الزهري     ، من الزهري 

ذمه أكثـر العلمـاء وكـان شـعبة         ،  مكروه جداً  :حكمه .نه وبني الزهري  عيينة اثنني بي  
تـدليس   -٢. التـدليس أخـو الكـذب     : فقـال فيـه أقـواالً منـها       ، من أشـدهم ذمـاً لـه      

 هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثاً مسعه منه فيـسميه أو يكنيـه أو ينـسبه       :الشيوخ
 بـن جماهـد أحـد أميـة      قول أيب بكـر :مثال. أو يصفه مبا ال يعرف به كي ال يعرف  

  . أبا بكر بن أيب داود السجستاينيريد به، القراء حدثناعبد اهللا بن أيب عبد اهللا
Å 

  

! "

#

 

 

15 

 



 

  

! "

#

 

 

16 

 

ً:  
   بـل يـروي   ،ى الراوي شيخه الـذي مسعـه منـه      وصورته أن ال يسم 

وقال عن فالن   ½ : كما يقول  ،ن فوقه بلفظ يوهم السماع وال يقطع كذباً       عم
  .¼فالن

:  
ه  إنـ :وقد يقـال ،  ¼كتمان عيب السلعة يف البيع    ½اللغة  والتدليس يف   

ظالم واشتدادهو اختالط ال وه¼الدلس½ من مشتق.  
:  

ي به الشتراكهما يف اخلفاءمس.  
:  

 إذا ال يقبـل منـه إالّ    وحكم من ثبت عنه التدليس أنه       ½ :قال الشيخ 
  .¼حديثتصرح بال

:  
 روي عـن وكيـع أنـه    ،¼ةالتدليس حرام عند األئم ½: )١(قال الشمين 

  .شعبة يف ذمهوبالغ ، ¼ فكيف بتدليس احلديث تدليس الثوبال حيل½ :قال
                                                 

 .كراهته أخف من تدليس اإلسناد :حكمه
تقي (ي القسنطيين األصل، ويعرف بالشمين مالتميمي الدارأمحد بن حممد بن حممد   )١(

مـن  ) ه٨٧٢ت(تكلم، حنوي،   مفسر، حمدث، فقيه، أصويل، م      )الدين، أبو العباس  
خنبـة الفكـر يف مـصطلح     "،  شـرح نظـم       "أوفق املسالك لتأدية املناسك    ":تصانيفه

معجـم  (". "العـايل الرتبـة شـرح نظـم النخبـة     "يف علـوم احلـديث ومسـاه        " أهل األثر 
 ).١/٥٣٤، "هدية العارفني"،١/٢٩٢، "املؤلفني
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:  
 فذهب فريق من أهـل  ،سوقد اختلف العلماء يف قبول رواية املدلّ    

 ال يقبـل حديثـه   ، وأن من عرف به، التدليس جرح والفقه إىل أنّ  )١(احلديث
 وذهب اجلمهـور إىل قبـول تـدليس مـن عـرف أنـه ال             ، يقبل : وقيل ،مطلقاً

 مـن كـان يـدلس عـن الـضعفاء          وإىل رد )٢(¼ابن عيينـة  ½ـن ثقة ك   ع يدلس إالّ 
أخربنا½ أو ¼حدثنا½ أو ¼مسعت½ :ه بقوله على مساعوغريهم حىت ينص¼.  

:  
                                                

اإلمــام ½ـاحلــديث كــوهــم أئمــة ، مــن اشــتغل بالــسنة] أهــل احلــديث[: قولــه  )١(
 فرقـة مـن     ¼أهـل احلـديث   ½ـولـيس املـراد هنـا بـ       ، ¼اإلمام املـسلم  ½ و ¼البخاري

ء التقليد لألئمة األربعة يف شبه القارة اهلندية الباكستانية     املبتدعة طائفة من أعدا   
 ، وينكرون فضائل األنبيـاء علـيهم الـصالة والـسالم          ،يسمون أنفسهم املؤحدين  

 حـىت قـال     ،ني واألئمة اتهـدين رمحهـم اهللا املـبني        وتصرفات األولياء الكامل  
إنّ اإلمام أباحنيفة مل يكن عاملاً حق : إمامهم النواب صديق حسن خان البوفايل   

وحيكمـون علـى عامـة      ) ٣/١٢٢ ،"أجبـد العلـوم   " (.العلم بلغة العرب ولسام   
اب  ويف هذا الزمان ينتحلون مبذهب الشيخ عبد الوه،املسلمني بالكفر والشرك

 وهم يتحاشون عن االنتساب إىل إمام من األئمة  ،النجدي جللب املنافع املادية   
 .األربعة ويسميهم أهل السنة واجلماعة غري املقلدين

 كـان حافظـاً  .)ـهـ ١٩٨ت(هو أبو حممد سفيان بن عيينة بن ميمون الكويف املكّـي             )٢(
ن لـذهب علــم  لــوال مالـك وسـفيا  ½: ثقـة، واسـع العلـم كــبري القـدر، قـال الـشافعي      

كنـت أحـب أن يل جاريـة يف غـنج ابـن عيينـة إذا         ½: قال علي بـن حـرب      .¼احلجاز
ــه ،¼ثحــد  ،"األعــالم. (""كتــاب يف التفــسري"يف احلــديث، و" امعاجلــ" :مــن كتب
 ).٥/٣٨٧"، هدية العارفني" ،٣/١٠٥



 

 مثـل   ،والباعث على التدليس قد يكون لبعض الناس غـرض فاسـد          
   .إخفاء السماع من الشيخ لصغر سنه أو عدم شهرته وجاهه عند الناس

:  
 بل من جهة وثـوقهم  ،والذي وقع من بعض األكابر ليس ملثل هذا  

حيتمل أن يكون قد ½ : قال الشمين، بشهرة احلالة احلديث واستغناءبصح
 فاستغىن بذكره عن ،¼مسع احلديث من مجاعة من الثقات وعن ذلك الرجل

  .ة احلديث فيه كما يفعل املرسلبصحقه ذكر أحدهم أو ذكر مجيعهم لتحقّ
:  

 أو ،أو منت اختالف من الـرواة بتقـدمي و تـأخري         وإن وقع يف إسناد     
  أو إبدال راو مكان راو آخر أو منت مكان منت أو تـصحيف يف    ،و نقصان زيادة  

أمساء السند أو أجزاء املنت أو باختصار أو حذف أو مثل ذلـك فاحلـديث         
  .)١(¼مضطرب½

                                                
وهـو اخـتالل األمـر وفـساد      ¼ االضطراب½ هو اسم فاعل من      :لغةً] مضطرب[: قوله  )١(

. إذا كثــرت حركتــه وضــرب بعــضه بعــضاً، وأصــله مــن اضــطراب املــوج، نظامــه
هـو احلـديث الـذي    : أي.  ما روي على أوجه خمتلفة متـساوية يف القـوة      :اصطالحاً

، يروى على أشكال خمتلفة متعارضة متدافعـة حبيـث ال ميكـن التوفيـق بينـهما أبـداً           
حبيـث  ال ميكـن   وتكون مجيع تلك الروايات متساوية يف القوة من مجيـع الوجـوه           

وينقسم املضطرب حبسب . ترجيح إحدامها على األخرى بوجه من وجوه الترجيح     
حـديث أيب بكـر     :  ومثالـه  مـضطرب الـسند    -١ :قـسمني موقع االضطراب فيه إىل     

ــه  ــاىل عن ــال½ :رضــي اهللا تع ــه ق ــا رســول اهللا: أن ــالّ شــيبتين هــود  ،  أراك شــبت!ي ق
، فإنه مل يرو إال من طريـق أيب إسـحق       ، ¼هذا مضطرب ½: قال الدار قطين  . ¼وأخواا
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:  
  .ف فالتوقّبها وإالّإن أمكن اجلمع فف
:  

 عي مثالًـريه من صحايب أو تاب  ـوإن أدرج الراوي كالمه أو كالم غ      
 ¼للمطلـق  تقييد ½ أو ¼تفسري للمعىن½  أو ¼بيان اللغة ½ـلغرض من األغراض ك   

  .)١(¼مدرج½أو حنو ذلك فاحلديث 
                                                 

ومنهم من رواه ، فمنهم من رواه مرسالً، وقد اختلف عليه فيه على حنو عشرة أوجه       
، ومنـهم مـن جعلـه مـن مـسند سـعد           ، ومنهم من جعله من مسند أيب بكر      ، موصوالً

ورواته ثقات ال ميكن ترجيح بعـضهم     ، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغري ذلك       
 ومثاهلمـا رواه الترمـذي عـن شـريك     :مضطرب املـنت   -٢. جلمع متعذر وا، على بعض 

قالت سـئل رسـول   ½: طمة بنت قيس رضي اهللا تعاىل عنهاعن أيب محزة عن الشعيب عن فا  
، ¼إن يف احلـال حلقـاً سـوى الزكـاة     ½: فقـال ، اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم عـن الزكـاة         

فهـذا  ½: قـال العراقـي  ، ¼ سـوى الزكـاة  ليس يف املال حق½: ورواه ابن ماجة من هذا بلفظ   
 )"الوسيط". ( أنه حديث ضعيف:وحكمه. ¼اضطراب ال حيتمل التاويل

أن يـدخل يف  : واإلدراج يف اللغـة ¼ أدرج½ هو اسـم مفعـول مـن         :لغةً] مدرج[: قوله  )١(
 هو احلديث الذي زيد فيه ما لـيس منـه يف الـسند أو      :اصطالحاً. الشيء ما ليس منه   

 هو ما غـري  :مدرج اإلسناد -١.  مدرج اإلسناد ومدرج املنت:قسمانله  . يف املنت 
مـن كثـرت صـالته    ½:  قصة ثابت بـن موسـى الزاهـد يف روايتـه        :مثاله. سياق إسناده 

وأصل القصة أنّ ثابت بن موسى دخل على شريك بـن          ،¼بالليل حسن وجهه بالنهار   
وسـكت  ، ¼...ه وسـلم  قال رسول اهللا صلى اهللا علي½: عبد اهللا القاضي عن جابر قال    

من كثرت صالته بالليـل حـسن وجهـه         ½: فلما نظر إىل ثابت قال    ، ليكتب املستملي 
فظن ثابـت أنـه مـنت ذلـك اإلسـناد فكـان         ،وورعه، وقصد بذلك ثابتاً لزهده   ¼ بالنهار
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: 
ــذا املبحــث ي  ــاملعىن   نوه ــه ب ــة احلــديث ونقل ــه ،جــر إىل رواي  وفي

فاألكثرون على أنه جائز ممـن هـو عـامل بالعربيـة ومـاهر يف أسـاليب            ،  اختالف
   خيطـئ بزيـادة      اخلطـاب لـئالّ     التراكيـب ومفهومـات    الكالم وعارف خبـواص 

جائز ملن ½ :وقيل، ¼باتجائز يف مفردات األلفاظ دون املركّ  ½ :وقيلونقصان،  
جـائز ملـن حيفـظ    ½ :وقيـل ،  ¼ ألفاظه حىت يـتمكن مـن التـصرف فيـه          استحضر

ا مــن  وأمــ،¼معــاين احلــديث ونــسي ألفاظهــا للــضرورة يف حتــصيل األحكــام 
  .وهذا اخلالف يف اجلواز وعدمهاستحضر األلفاظ فال جيوز له لعدم الضرورة 

:  
أم        ف فيهـا  ا أولوية رواية اللفظ من غـري تـصر، فـق عليـه لقولـه      فمت

اهـا كمـا   ع مقـاليت فوعاهـا فأد     مسـ   امـرء  نـضر اهللا  ½ :مى اهللا عليه و سـلّ     صلّ
  .عىن واقع يف الكتب الستة وغريهاوالنقل باملاحلديث  ¼مسع

 
                                                 

 هو أن يقع يف املنت كـالم لـيس منـه فتـارة يكـون يف      :مدرج املنت -٢ .حيدث به 
 حـديث أيب هريـرة مرفوعـاً    :ومثالـه . ة يف آخره وهو األكثر  أوله وتارة يف أثنائه وتار    

والذي نفسي بيده لوال اجلهاد يف سبيل اهللا واحلج وبر أمـي    ، للعبد اململوك أجران  ½
مـن كـالم أيب     ¼ إخل...ي بيـده  والذي نفـس  ½: فقوله. ¼ألحببت أن أموت وأنا مملوك    

 ألنه ال ميكن أن يتمىن لم؛ ألنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى اهللا عليه وس         هريرة؛
 اإلدراج بإمجـاع العلمـاء مـن       :حكمـه .  وألن أمه مل تكن موجودة حىت يربها       الرق؛

فإنـه غـري    ، ويستثىن مـن ذلـك مـا كـان لتفـسري غريـب            ، احملدثني والفقهاء وغريهم  
 .ولذلك فعله الزهري وغريه من األمية، ممنوع
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:  
  .¼عن فالن½ ¼عن فالن½رواية احلديث بلفظ )١(والعنعنة

:  
  .واملعنعن حديث روي بطريق العنعنة

:  
  .................................¼املعاصرة½ويشترط يف العنعنة 

                                                
 هـو  :اصـطالحاً . ¼عن عن½: عىن قالمب¼ عنعن½ اسم مفعول من     :لغةً] العنعنة[: قوله  )١(

 :مثالـه . من غري تصريح بالـسماع والتحـديث  ¼ فالن عن فالن  ½: الذي يقال يف سنده   
حدثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عـن        : ما رواه ابن ماجة قال    

قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         : قالـت : أسامة بن زيد عن عثمان عروة عن عائـشة        
 قـال  :حكمه. رواه ابن ماجة . ¼إن اهللا وملئكته يصلون على ميامن الصفوف      ½: موسل

بعض النقاد واحملدثني عن حكمه أنه من قبل املرسل املنقطـع لـذلك ال حيـتج بـه         
لكــن اجلمــاهري مــن ، إىل أن ظهــر اتــصال ســنده بالتــصريح بــصيغ الــسماع وغــريه 

اتفقوا على أنـه ال بـد       ، وطإنه متصل بشر  : قالوا، أصحاب احلديث والفقه واألصول   
 أن ال يكـون املعـنعن   -١:  فهمـا - ومذهب مسلم رمحه اهللا االكتفاء ما    -منهما  
وٰأمـا  . لقاء املعـنعن مبـن عـنعن عنـه      : أي،  أن ميكن لقاء بعضهم بعضاً     -٢. مدلساً

 ثبـوت  -١:  اليت اختلفوا يف اشتراطها زيادة علـى الـشرطني الـسابقني هـي         الشروط
وهـو قـول    :  طول الـصحبة   -٢. ل البخاري وابن املديين واحملققني    وهو قو : اللقاء

 :تنبيـه  .وهو قول أيب عمـرو الـداين   :  معرفته بالرواية عنه   -٣. أيب املظفر السمعاين  
إمـا يئهـا    ،  على أن املعنعنات اليت يف الصحيحني مرتلة الـسماع         قال أكثر العلماء  

أو لوقوعهـا  ، دلس إال عـن ثقـة    أو تكون البعض ال يـ     ، بوجه آخر بالتصريح بالسماع   
 .من جهة بعض النقاد احملدثني مساع املعنعن هلا



 

  

! "

#

 

 

22 

 

ومسلم   عند قوم آخرين¼األخذ½و ،)٢(ند البخاري ع¼اللقي½و، )١(عند مسلم
ردعلى الفريقني أشد عنعنة الْ½و ، وبالغ فيه الردمغري مقبول¼سلِّد .  

:  
ور هش، هذا هو املَـ    ¼مسند½ فهو   مرفوع سنده متصلٌ   وكل حديثٍ 

 أو   وإن كـان موقوفـاً     ،¼مـسندا ½ تـصل ى كل م  مسوبعضهم ي د عليه،   متعاملُ
 أو   أو معضالً   وإن كان مرسالً   ،¼مسنداً½وع  فُرمى الْ مسوبعضهم ي ،  مقطوعاً
  .منقطعاً

                                                
). ـهـ ٢٦١ت( هوأبو احلسني مسلم بن احلجـاج بـن مـسلم القـشريي النيـسابوري               )١(

مـن   ، مـن خاصـة تالميـذ البخـاري    ، فقيـه ، إمـام جليـل    ،حافظ مـن أئمـة احملـدثني      
ــصنفاته ــصحيح ":م ــ"و" الكــين واألمســاء "و" ال ــات"و" زالتميي ــك " الطبق ــري ذل  .وغ

 )٧/٢٢١ ،"األعالم"(
 إمـام جليـل    ).ـهـ ٢٥٦ت(اإلمام احلافظ أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيـل البخـاري              )٢(

ــار   ــة احلــديث الكب ــن أئم ــصانيفه ،حــافظ احلــديث م ــن ت ــرد ":م يف " األدب املف
 ،٢/١٦" هديـة العـارفني   . ("وغري ذلك " التاريخ الصغري "، "أمساء الصحابه "،احلديث

 )٤٢-٤/٤٠، "وفيات األعيان"

مــن  ، مـن خاصـة تالميـذ البخـاري    ، فقيـه ، إمـام جليـل  ،حـافظ مـن أئمـة احملـدثني    
   .وغري ذلك" الطبقات"و" التمييز"و" الكين واألمساء"و" الصحيح ":مصنفاته

 )٧/٢٢١ ،"األعالم"(
حافظ إمام جليل  ).ـه٢٥٦ت(مد بن إمساعيل البخاري اإلمام احلافظ أيب عبد اهللا حم  )١(

أمساء "،يف احلديث " األدب املفرد  ":من تصانيفه  ،احلديث من أئمة احلديث الكبار    
  . وغري ذلك" التاريخ الصغري"، "الصحابه

 )٤٢-٤/٤٠، "وفيات األعيان" ،٢/١٦" هدية العارفني("



 

  

! "

#

 

 

23 

 
 

 
 

  .¼املعلل½ و¼املنكر½ و¼الشاذ½ :ومن أقسام احلديث
 :  

  .¼من تفرد من اجلماعة وخرج منها½والشاذ يف اللغة 
:   

 فإن مل يكـن  ،)١(¼ما روي خمالفا ملا رواه الثقات½ويف االصطالح   
رثقة فهو    اتهو ½مردووضـبط   ان ثقة فسبيله الترجيح مبزيد حفظ     وإن ك  ،¼د

  .أو كثرة عدد ووجوه أخر من الترجيحات
                                                

مثـال  .  يقع يف السند كما يقع يف املنت أيضاً  ¼الشذوذ½اعلم أن   ] الثقات[: قوله  )١(
 ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة مـن طريـق ابـن عيينـة     :ندالشذوذ يف الس  

أن رجالً تويف على عهد رسـول  ½عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس      
وتـابع ابـن عيينـة    ¼  ومل يدع وارثاً إالّ موىل هـو أعتقـه      ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

و بـن دينـار   وخالفهم محاد بن زيد فرواه عن عمر، على وصله ابن جريج وغريه    
احملفـوظ حـديث ابـن    ½ :ولذا قال أبو حامت،  ومل يذكر ابن عباس    ،عن عوسجة 

 فقد رجـح أبـو حـامت      ،فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ومع ذلك        ¼ عيينة
 مـا رواه أبـو داود   :مثـال الـشذوذ يف املـنت   . رواية من هم أكثـرهم عـدداً منـه      

عمش عـن أيب صـاحل عـن أيب    والترمذي من حديث عبد الواحد ابن زياد عن األ  
قـال البيهقـي   .¼إذا صـلى أحـدكم الفجـر فليـضطجع عـن ميينـه      ½: هريرة مرفوعاً 

فإن الناس إمنا رووه من فعل النيب صلى ، خالف عبد الواحد العدد الكثري يف هذا  
وانفـرد عبـد الواحـد مـن بـني الثقـات أصـحاب           ، ال مـن قولـه    ، اهللا عليه وسـلم   

 . أنه حديث مردود:وحكم الشاذ. األعمش ذا اللفظ
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:   
فالراجح يواملَ)١(¼حمفوظا½ى سمرشاذاً½وح ج¼.  

:  
  .¼أضعف منه)٣(هو)٢(حديث رواه ضعيف خمالف ملن½واملنكر 

:  
  .)٤(¼املعروف½ومقابله 

:  
 وأحدمها أضعف من اآلخر، ،يهما ضعيف كال راو واملعروفاملنكرف
  ¼املنكر½ و¼الشاذ½وحملفوظ قوي أحدمها أقوى من اآلخر، ويف الشاذ وا

                                                
مـا رواه األوثـق خمالفـاً لروايتـه         ½:  وهـو  ¼احملفوظ½ويقابل الشاذ   ] حمفوظاً[: قوله  )١(

 .¼أنه حديث مقبول½ :وحكمه.  هو املثاالن املذكوران يف الشاذ:ومثاله. ¼الثقة
 .خمالف ملا رواه الثقة: أي] ملن[: قوله  )٢(
 . من الثقةراٍو ضعيف أضعف: أي] هو[: قوله  )٣(
 ما رواه الثقة خمالفاً ملا      :اصطالحاً. ¼عرف½هو اسم مفعول من     ] املعروف[: قوله  )٤(

لكـن مـن طريـق الثقـات      ، ¼املنكـر ½ فهو املثال الثـاين مـر يف         :مثاله. رواه الضعيف 
بعد أن سـاق حـديث حبيـب    : الذين رووه موقوفاً على ابن عباس؛ ألن أيب حامت قال 

 :مثالـه .  ألن غريه من الثقات رواه عن أيب داود وهو املعـروف   املرفوع وهو منكر؛  
ما رواه ابن أيب حامت من طريق حبيب بن حبيب الزيات عن أيب إسحق عـن العيـزار               

من أقـام الـصالة وآتـى    ½: بن حريث عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
 ألن غـريه مـن   : أبـو حـامت  قـال  .¼الزكاة وحج البيت وقام وقرئ الضيف دخل اجلنة  
 )"خنبة الفكر"( .الثقات رواه عن أيب إسحق موقوفاً وهو املعروف



 

  . راجحان¼املعروف½ و¼احملفوظ½ و،مرجوحان
:  

ر  يف الشاذ واملنكر قيـد املخالفـة لـراو آخـ        واوبعضهم مل يشترط  
ما رواه الثقة  ¼الشاذ½ : وقالوا .ا كان أو ضعيفاً   قوي ،وال يوجد لـه  ،د به وتفر 

  . وهذا صادق على فرد ثقة صحيح، لهأصل موافق ومعاضد
:  

  . املخالفةوبعضهم مل يعتربوا الثقة وال
:  

يث وا حـد م وسـ  ،ر مل خيصوه بالـصورة املـذكورة      كَنوكذلك املُ 
هـذه اصـطالحات ال   و ق أو فرط غفلـة وكثـرة غلـط منكـرا،         املطعون بفس 

  .فيها)١(مشاحة
:  

  ية قادحةـ إسناد فيه علل وأسباب غامضة خف،بفتح الالم)٢(للَّعواملُ
                                                

 .ال مناقشة وال منازعة فيه: أي¼ مفاعلة½من باب ] مشاحة[: قوله  )١(
وهـو القيـاس الـصريف    ¼ معـلّ ½بكذا فهو ¼ أعلّه½ اسم مفعول من  :لغةً] املعلّل[: قوله  )٢(

من أهـل احلـديث جـاء علـى     ¼ املعلل½لكن التعبري بـ    ، املشهور وهو اللغة الفصيحة   
وهو ضـعيف مـرذول   ¼ املعلول½ومن احملدثني من عرب عنه بـ، غري املشهور يف اللغة  

. عند أهل العربية واللغة؛ ألن اسم املفعول من الرباعي ال يكـون علـى وزن مفعـول               
حته مـع أنّ   هو احلديث الذي اُطّلع فيه على علـة تقـدح يف صـ    :تعريفه االصطالحي 
اعلم أنّ معرفة علل احلديث مـن أجـل علـوم احلـديث        : فائدة. الظاهر السالمة منها  

       ة الـيت ال تظهـر إال للجهابـذة يف        وأدقها؛ ألنه حيتاج إىل كشف العلل الغامصة اخلفي
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 كإرسـال يف  ،مـن أهـل هـذا الـشأن    )١(يف الصحة يتنبـه هلـا احلـذاق املهـرة     
 بكـسر   للِّـ عبارة املُ صر ع تقيقد  ملوصول ووقف يف املرفوع وحنو ذلك،       ا

  .¼الصرييف يف نقد الدينار والدرهم½ـ عن إقامة احلجة على دعواه كالالم
:  

ى هـذا   يـسم ، لـه  موافقـاً وإذا روى راو حديثا وروى راو آخـر حـديثاً     
تابعه ½ :ثونوهذا معىن ما يقول احملد، بصيغة اسم الفاعل  ،  )٢(¼عامتاِب½احلديث  
  .¼وله متابعات½ :ري يف صحيحه ويقولون البخا وكثريا ما يقول،¼فالن

:  
ــة  ــد،  يواملتابع ــة والتأيي ــابع  وجــب التقوي ــزم أن يكــون املت وال يل

  . وإن كان دونه يصلح للمتابعة،ألصل يف املرتبة لمساوياً
:  

 ، وقـد يكـون يف شـيخ فوقـه      ،واملتابعة قد يكون يف نفـس الـراوي       
ألن ؛أكمل من الثاين ول أمتّواألو ل اإلسناد أكثر وأغلبالوهن يف أو.  

:  
  .¼مثله½ : يقال،ىعنلفظ واملَلواملتابع إن وافق األصل يف ا

                                                 
 والفهـم  ،ن منه ويقوى على معرفته أهل احلفـظ واخلـربة     وإمنا يتمكّ ، علوم احلديث 

 عمارة إال القليل من األمية كإبن املدييين وأمحد والبخـاري     وهلذا مل خيص  ، الثاقب
 .وأيب حامت والدار قطين

 .مجع ماهر] املَهرة[: قوله  )١(
ل وهـي أن حتـصل املـشاركة للـراوي مـن أو          : ة متابعة تام  -١: له نوعان ] متابعاً[: قوله  )٢(

 .ثناء اإلسنادوهي أن حتصل املشاركة للراوي يف أ:  متابعة قاصرة-٢. اإلسناد
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:  
  .¼حنوه½ : يقال،ى دون اللفظعنق يف املَوإن واف

:  
  .¼حد صحايب واأن يكون احلديثان من½ة عابتمويشترط يف الْ

:  
شاهد من ½ :كما يقال له  )١(¼شاهد½ :وإن كانا من صحابيني يقال له     

  .به حديث فالن ويشهد ،¼شواهد½ :ويقال له)٢(¼حديث أيب هريرة
                                                

اعلم أن احلافظ ابن حجر العسقالين مثّل مثـاالً فيـه املتابعـة التامـة        ] الشاهد[: قوله  )١(
عن مالـك عـن عبـد اهللا       : ما رواه الشافعي يف األم    : وهو، واملتابعة القاصرة والشاهد  

الـشهر تـسع   ½: قـال ، بن دينـار عـن ابـن عمـر أن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم             
 علـيكم  فـإن غـم  ، وال تفطـروا حـىت تـروه      ، تصوموا حىت تروا اهلـالل    فال  ، وعشرون

د بـه عـن    قوم أن الـشافعي تفـر   فهذا احلديث ذا اللفظ ظن ،¼فأكملوا العدة ثالثني  
فإن غـم  ½وبلفظ ،  أصحاب مالك رواه عنه ذا اإلسناد     وه يف غرائبه؛ ألنَّ   فعد، مالك

ة ومتابعـة قاصـرة   دنا للـشافعي متابعـة تامـ   لكن بعد االعتبار وجـ  ، ¼عليكم فاقدروا له  
فما رواه البخاري عن عبد اهللا بـن مـسلمة القَعنِبـي          : ةا املتابعة التام   أم -١. وشاهداً

 وأمـا  -٢. ¼ علـيكم فـأكملوا العـدة ثالثـني      فإن غم ½وفيه  ، عن مالك باالسناد نفسه   
مد عن أبيه حممـد بـن   فما رواه ابن خرمية من طريق عاصم بن حم : املتابعة القاصرة 

فمـا رواه  :  وأما الشاهد-٣. ¼فكملوا ثالثني½: زيد عن جده عبد اهللا ابن عمر بلفظ     
، النسائي عن رواية حممد بن حسنني عن ابن عباس عن الـنيب صـلى اهللا عليـه وسـلم       

 .¼فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني½ :قال وفيه
 بن صخر الدوسي الصحايب اجلليل كـان   أبوهريرة مشهور بكنية وامسه عبد الرمحن       )٢(

 )ه٥٩ت (أكثر الصحابة رواية 



 

  

! "

#

 

 

28 

 

:  
 ون املُ وبعضهم خيصتابباملُ ةَع عىن  والشاهد يف املَ   ،ة يف اللفظ  قَافَو

  .من صحابيني  كان من صحايب واحد أوسواٌء
:  

 ،ن واألمر يف ذلك بي، واحد  مبعىن ¼املتابع½ و ¼الشاهد½وقد يطلق   
ى  والـشاهد يـسم    ،وتتبع طـرق احلـديث وأسـانيدها بقـصد معرفـة املتـابع            

  .¼االعتبار½



 

  

! "

#

 

 

29 

 
 

 
 

 ،¼ضــعيف½ و¼حــسن½ و¼صــحيح½: وأصـل أقــسام احلــديث ثالثــة 
 وسـائر   ،ط واحلـسن متوسـ    ، والـضعيف أدىن مرتبـة     ،فالصحيح أعلى مرتبة  

  .األقسام اليت ذكرت داخلة يف هذه الثالثة
:  

  .¼شاذال ½ و،¼غري معلل½ ،¼تام الضبط½ ¼نقل عدل½ـفالصحيح ما يثبت ب
:  

  .)١(¼صحيح لذاته½فهو  فإن كانت هذه الصفات على وجه الكمال والتمام
:  

  رةـثـالقصور من ك جرب ذلكجد ما ي وو،وإن كان فيه نوع قصور
                                                

وحـدثنا عبـد اهللا     : قـال ، مثاله ما أخرجه البخاري يف صحيحه     ] صحيح لذاته [: قوله  )١(
قال أخربنا مالك عن ابن شهاب عن حممد بن جبري بن مطعـم عـن أبيـه     ، بن يوسف 

ــ    مسعت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم قـرأ            ½ :قال فهـذا  . ¼الطـور ½ يف املغـرب ب
 -٢،  عبـد اهللا بـن يوسـف مـتقن    -١: احلديث صحيح؛ ألن رواته عدول ضابطون    

 ،مـتقن علـى جاللتـه واتقانـه    ، حـافظ ،  ابن شهاب الزهري فقيـه  -٣، مالك بن أنس  
جــبري بــن مطعــم صــحايب؛ وألنــه غــري شــاذ إذ مل  -٥ ،حممــد بــن جــبري ثقــة -٤

وألن سـنده متـصل إذ أنّ   ، يس فيه علة من العلـل   يعارضه ما حصر أقوى منه؛ وألنه ل      
 وأما عنعنة وابـن شـهوب وابـن جـبري فمحمولـة       ،كل راٍو من رواية مسعه من شيخه      

 وجوب العمل به بإمجاع أهـل احلـديث         :وحكمه. على االتصال؛ ألم غري مدلس    
ال يـسع املـسلم   ، ومن يعتد به من األصوليني والفقهاء فهو حجة من حجـج الـشرع    

 .لترك العمل به
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  .)١(¼الصحيح لغريه½فهو  الطرق
:  

  .¼احلسن لذاته½وإن كان مل يوجد فهو 
:  

  .¼الضعيف½ فهو  أو بعضاًال كُ¼الصحيح½رائط املعتربة يف وما فقد فيه الش
:  

والضعيف إن تعد٢(¼ لغريهحسناً½ى د طرقه واجنرب ضعفه يسم(.  
                                                

 :مثالـه . هو أعلى مرتبة من احلسن لذاته دون الصحيح لذاته     ] الصحيح لغريه [: قوله  )١(
   اهللا عليـه حديث حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريـرة أن رسـول اهللا صـلى         

رواه . (¼ ألمـرم بالـسواك عنـد كـل صـالة          يت علـى أمـ    لـوال أن أشـق    ½: وسلم قـال  
فمحمد بن عمرو بـن علقـة مـن املـشهورين بالـصدق             ½: قال ابن الصالح  ) الترمذي
، لكنه مل يكن من أهل االتقان حىت ضعفه بعضهم مـن جهـة سـوء حفظـه                ، والصيانة

 إىل ذلك فلما انضم، ¼حسن½هذه اجلهة  فحديثه من   ، ووثقه بعضهم لصدقه وجاللته   
كونه راوي من أوجه آخر زال بذلك مـا كنـا خنـشاه عليـه مـن جهـة سـوء حفظـه             

 .¼الصحيح½ هذا اإلسناد والتحق بدرجة فصح، واجنرب به ذلك النقض اليسري
ويبىن على ذلك أنه لو تعارض ، ¼احلسن لذاته½هو أدىن مرتبة من ]  لغريهحسناً[: قوله  )٢(

، مثالـه مـا رواه الترمـذي    ، ¼احلـسن لذاتـه   ½ قـدم    ¼احلسن لغريه ½ مع   ¼حلسن لذاته ا½
وحسنه من طريق الشعبة عن عاصم بن عبيد اهللا بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من 

ورضـيت مـن   ½فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     ، بين ضرارة تزوجت على نعلني    
عن عمر وأيب ½: ويف الباب: قال الترمذي. ¼فأجاز! نعم: نفسك ومالك بنعلني؟ قالت
فعاصم ضعيف لسوء حفظه وقد حـسنه الترمـذي هـذا           . ¼هريرة وعائشة وأيب حدرد   

 . هو من املقبول الذي حيتج به:وحكمه. احلديث يئه من غري وجه
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:  
كـون مجيـع الـصفات املـذكورة يف     وظاهر كالمهم أنه جيوز أن ي 

قـصان الـذي اعتـرب يف     الن التحقيق أنَّ  لكن ،¼احلسن½ ناقصة يف    ¼الصحيح½
  . إمنا هو خبفة الضبط وباقي الصفات حباهلا¼احلسن½
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:  
  .التقوى واملروءة)١(والعدالة ملكة يف الشخص حتمله على مالزمة

:  
اجتنـاب األعمـال الـسيئة مـن الـشرك والفـسق         ½التقوى  املراد بـ  و

 ويف االجتنـاب عـن الــصغرية خـالف، واملختـار عـدم اشــتراطه      ،¼والبدعـة 
  .اقة إال اإلصرار عليها لكونه كبريةخلروجه عن الط

:  
  هـي الترته عن بعض اخلسائس والنقائص اليت    ½ :واملراد باملروءة 

األكـل  ½ـ واملروءة مثل بعـض املباحـات الدنيئـة كـ     ،¼خالف مقتضى اهلمة  
  . وأمثال ذلك¼والشرب يف السوق والبول يف الطريق

:  
 فـإن  ،¼عـدل الـشهادة  ½ من   أعم ¼عدل الرواية ½ لم أنَّ وينبغي أن يع  

  .مل احلر والعبدتلرواية يشا وعدل ،عدل الشهادة خمصوص باحلر
:  

 حفظ املسموع وتثبيته من الفوات واالختالل حبيث      ¼الضبط½ـواملراد ب 
  .¼ضبط الكتاب½ و¼ضبط الصدر½:  قسمان)أي الضبط(وهو . يتمكن من استحضاره

 :  
  .)١(حبفظ القلب ووعيه

                                                
 .تعلق به ومل يفارقه: أي] مالزمة[: قوله  )١(
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 :  
  .بصيانته عنده إىل وقت األداء

:  
ا مخسأم ا العدالة فوجوه الطعن املتعلقة:  

١ -امه بالكذب½ـ والثاين ب- ٢ ¼الكذب½ـل ب األووالثالث - ٣ ¼ا 
  .¼ةالبدع½ـ واخلامس ب- ٥ ¼اجلهالة½ـ والرابع ب- ٤ ¼الفسق½ـب
١ – :  

 أنه ثبت كذبه يف احلديث النبوي صـلى   ¼كذب الراوي ½ـواملراد ب 
  . إما بإقرار الواضع أو بغري ذلك من القرائن،اهللا عليه و سلم

:  
  .)٢(¼عاًوضوم½ى مسون بالكذب يعطْوحديث املَ

:  
وم   ه يف العمـر   وإن كـان وقوعـ  ،د الكذب يف احلـديث   ن ثبت عنه تعم

خبالف شاهد الزور إذا تاب، مل يقبل حديثه أبداً، وإن تاب من ذلك،ةًمر .  
                                                 

 .حفظه: أي] ووعيه[: قوله  )١(
 ما ذكره املال علـي القـاري    :مثاله.  األحاديث الضعيفة وأقبحها   هو شر ] موضوعاً[: قوله  )٢(

قـال العـسقالين مل   ، باطل ال أصـل لـه  ¼ الباذجنان ملا أكل له   ½" املوضوعات الكربى "يف  
أن أحاديـث  " كـشف اخلفـاء  "ويف ، الذنادقـة من وضع  إنه  أقف عليه وقال بعض احلفاظ      

أمجع العلماء على أنه ال حتل روايته ألحـد علـم           : عن حكم روايته  و. الباذجنان موضوعة 
من حدث عـىن حبـديث يـرى    ½: حالَه يف أي معىن كان إال مع بيان وضعه حلديث مسلم       

 ) بشرح النووي"مقدمه مسلم". (¼أنه كذب فهو أحد الكاذبني
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:  
ت الـصدق   وظهـرت أمـارا  ، وصـحت توبتـه  ،وهذا الرجل إن تاب 

  . جاز مساع احلديث،منه
:  

 ، يف كالمه غري احلـديث النبـوي        نادراً ،والذي يقع منه الكذب أحياناً    
  .وإن كانت معصية ،فذلك غري مؤثر يف تسمية حديثه باملوضوع أو املتروك

:  
فـإن ذلـك   ، دون االعتقـاد  ، فاملراد به الفـسق يف العمـل       ،ا الفسق وأم 

 وأكثر مـا يـستعمل البدعـة يف االعتقـاد، والكـذب وإن كـان              ،داخل يف البدعة  
  . وأغلظ لكون الطعن به أشد؛ على حدةوه أصالًهم عد لكن،داخال يف الفسق

:  
ألنـه ملـا   ؛ سبب للطعن يف احلـديث  فإنه أيضاً  ،ا جهالة الراوي  وأم 

 : وأنـه ثقـة أو غـري ثقـة كمـا يقـول          ، مل يعرف حالـه    ،مل يعرف امسه وذاته   
  .¼أخربين شيخ½  و¼حدثين رجل½

:  
٢(¼مبهماً½)١(ى هذاويسم(.  

                                                 
مث املُ ،  املتروك  الضعيف املوضوع ويليه   شراملُ مث، ركَن مث املُ ، لْلَّعدرمث املغلوب ، ج ،

 )"خنبة الفكر" و"تدريب الراوي". (كذا رتبه احلافظ ابن حجر، مث املضطرب
 .املذكور باللفظ العام: أي] ويسمى هذا[: قوله  )١(
   من هو:اصطالحاً. ¼اإليضاح½ضد ¼ اإلام½ هو اسم مفعول من :لغة] مبهماً[: قوله  )٢(
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:  
  ، ألـم عـدول  ؛ا أن يكون صحابي    إالَّ ،وحديث املبهم غري مقبول   

 ¼حدثين ثقة½ أو ¼أخربين عدل½ : كما يقول،م بلفظ التعديلوإن جاء املبه 
  يف اعتقاده ال  ألنه جيوز أن يكون عدالً؛ أنه ال يقبل  ففيه اختالف، واألصح 

يف نفس األمر، وإن قال ذلك إمامقبل حاذق .  
:  

اعتقاد أمر حمدث على خالف ما عرف       ½ : فاملراد به  ،ا البدعة وأم
ن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه و سـلم وأصـحابه بنـوع       مـ  وما جاء   ،يف الدين 

  .¼ فإن ذلك كفر،إنكاٍر و ال بطريق جحوٍد،شبهة وتأويل
                                                 

أم يف املنت أو اإلسناد من الرواة أو ممن له عالقة بالروايـة ويقـسم حبـسب شـدة               
 :امـرأة رجـل أو    -١: اإلام أو اإلسناد من الرواة أو عـدم شـدته إىل أربعـة أقـسام              

 هـذا الرجـل هـو    ¼ احلج كل عام؟! قال يا رسول اهللارجالًأنَّ  ½: كحديث ابن عباس  
 ويلحـق بـه األخ واألخـت وابـن األخ وابـن         :البنـت االبن و  -٢. األقرع بن حابس  

 الـنيب صـلي اهللا   بنـت األخت وبنت األخ وبنت األخت كحديث أم عطيـة يف غـسل      
 ويلحـق   :العم والعمـة   -٣. هي زينب رضي اهللا تعاىل عنها     ، عليه وسلم مباء وسدر   

       ة وابن أو بنـت اخلـال واخلالـة كحـديث         به اخلال واخلالة وابن أو بنت العم والعم
رافع بن خديج عن عمه يف النهي عن املخابرة اسم عمه ظهري بـن رافـع وكحـديث            

 -٤. اسـم عمتـه فاطمـه بنـت عمـرو         ، جابر اليت بكت أباه ملا قتل يوم أحد       ¼ عمه½
زوجهـا سـعد بـن      اسم  ،  سبيعة زوج كحديث الصحيحني يف وفاة      :الزوج والزوجة 

زبـري اللـيت كانـت      زوجةوكحديث  ، خوله ،  حتـت ِرفاعـة القُرظـي    عبد الرمحن بن 
 -١:  اعلم أن املبهم يعـرف بأحـد أمـرين         :فائدة. امسها متيمة بنت وهب   ، فطلقها

ري بتنصيص أهل -٢. ى يف بعض الروايات األخرىبوروده مسمعلى كثري منهاِلس . 
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:  
وحديث املبتـدع مـردود عنـد اجلمهـور، وعنـد الـبعض إن كـان          

إن كـان منكـراً   : وقـال بعـضهم    ، بصدق اللهجة وصيانة اللسان قبل     صفاًمت  
 ، فهـو مـردود  ، علم بالضرورة كونه مـن الـدين   وقد،ألمر متواتر يف الشرع 
 كفـره املخـالفون مـع وجـود ضـبط         وإن ، يقبـل  ،فةوإن مل يكن ذه الص    

 إىل بدعتـه  وورع وتقوى واحتيـاط وصـيانة، واملختـار إنـه إن كـان داعيـاً            
 إال أن يروي شيئا يقوي به بدعته ، قبل، وإن مل يكن كذلك    ،د ر ،مروجا له 

   .فهو مردود قطعاً
ــدع     وباجل ــن أهــل الب ــذ احلــديث م ــون يف أخ ــة خمتلف ــة األئم مل

  .واألهواء
)١(:  

ة احلديث مـن  أخذ مجاعة من أئم  : )٢(وقال صاحب جامع األصول   
 فرقة اخلوارج واملنتسبني إىل القدر والتشيع والرفض وسائر أصحاب البدع

حـديث مـن هـذه      عوا من أخـذ      وتور ،واألهواء، وقد احتاط مجاعة آخرون    
  . انتهى، ولكل منهم نيات،الفرق

                                                
 .املائلة عن احلق واهلدى: أي] الزائغة[: قوله  )١(
 ، صـويف ،د اهللا احلكـيم الترمـذي باحـث   هو حممد بن على بن احلسني بن بشر أبـو عبـ           )٢(

 أن أهـل  "لسان امليـزان "ويف ) ـه٣٢٠ت  ("ترمذ"عامل باحلديث وأصول الدين من أهل    
 هجروه يف أخر عمره لتأليفه كتـاب خـتم الواليـة وعلـل الـشريعة وأنـه محـل إىل                    "ترمذ"

ألصـول  نـوادر ا ":  فأكرمه أهلها وكان عمره حنو تسعني سنة أما كتبه فمنـها      "بلخ"محل  
 ."أدب النفس" و"غرس املوحدين والرياضة" و"يف أحاديث الرسول
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 أخـذ احلـديث مـن هـذه الفـرق يكـون بعـد التحـري            أنَّ وال شك 
 هـؤالء    ألنه قد ثبـت أنَّ     ؛ ومع ذلك االحتياط يف عدم األخذ      ،واالستصواب

وكـانوا يقـرون بـه بعـد        . الفرق كانوا يضعون األحاديث لتـرويج مذاهبـهم       
  .  واهللا أعلم،التوبة والرجوع

:  
 أحـدها   -١:  مخسة ا وجوه الطعن املتعلقة بالضبط فهي أيضاً      أمو

 -٤ وثالثهـا خمالفـة الثقـات،    -٣ وثانيهـا كثـرة الغلـط،     -٢فرط الغفلة،   
  . وخامسها سوء احلفظ-٥الوهم، ورابعها 

٢ -١ :  
 فمتقاربــان، فالغفلــة يف الــسماع ¼كثــرة الغلــط½ و¼فــرط الغفلــة½ا أمــ

احلديث والغلط يف اإلمساع واألداءلوحتم .  
٣ -  :  

 :متعـددة )١( يكـون علـى أحنـاء   ،وخمالفة الثقات يف اإلسناد واملنت   
 من جهة ، املتعلقة بالضبط، للشذوذ، وجعله من وجوه الطعن     تكون موجبةً 

عـدم  ½ و¼عـدم الـضبط واحلفـظ   ½و ما ه إن¼الباعث على خمالفة الثقات ½ أنَّ
  .¼الصيانة عن التغري والتبديل

٤- :  
 وروي علـى    ،والطعن من جهة الوهم والنسيان الـذين أخطـأ مـا          

 الع على ذلـك بقـرائن دالـة علـى وجـوه علـل            م إن حصل االطّ   سبيل التوه
                                                

 .أقسام: أي] أحناء[: قوله  )١(
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هـا   وهذا أغمض علوم احلديث وأدقّ     ،¼الًمعلّ½وأسباب قادحة كان احلديث     
 ،ة مبراتب الرواة ومعرفة تام، واسعاً وحفظاً، من رزق فهما إالَّ، بهوال يقوم 

 كاملتقدمني من أرباب هـذا الفـن إىل أن انتـهى     ،وأحوال األسانيد واملتون  
  . واهللا أعلم¼مل يأيت بعده مثله يف هذا األمر½ : ويقال،إىل الدارقطين

٥- :  
أن ال يكون إصـابته أغلـب    املراد به  إنَّ½ :ا سوء احلفظ فقالوا   وأم 

 إن كـان خطـأه   : يعـين  ،¼على خطئه وحفظه وإتقانه أكثر من سهوه ونسيانه       
 ، يف سـوء احلفـظ      كـان داخـالً    ، لـصوابه وإتقانـه    ونسيانه أغلب أو مـساوياً    

  .فاملعتمد عليه صوابه وإتقانه وكثرما
:  

 ،ة عمـره  ومـد ،وسوء احلفظ إن كان الزم حاله يف مجيع األوقات        
  .¼الشاذ½ داخل يف ال يعترب حبديثه، وعند بعض احملدثني هذا أيضاً

:  
 مثل اختالل يف احلافظة بسبب كرب   ،وإن طرأ سوء احلفظ لعارضٍ    

  .¼خمتلطاً½ى  فهذا يسم، أو فوات كتبه، أو ذهاب بصره،سنة
:  

ه بعــد هــذه ا روا عمــزاًفمــا روي قبــل االخــتالط واالخــتالل متميــ
 وإن وجـد هلـذا   ، فكـذلك ، وإن اشـتبه ،ف توقّـ ،ز وإن مل يتمي   ، قبل ،احلال

 وهذا ، ترقى من مرتبة الرد إىل القبول والرجحان    ،القسم متابعات وشواهد  
  .¼املرسل½ و¼املدلس½ و¼أحاديث املستور½حكم 



 
 

 
 

:  
  .)١(¼غريباً½ى  يسماحلديث الصحيح إن كان راويه واحداً

:  
٢(¼عزيزاً½ى وإن كان اثنني يسم(.  

                                                
مهـا غريـب   : قـسمني اعلم أن الغريب يقسم بالنسبة ملوضع التفرد فيـه إىل     ] غريباً[: قوله  )١(

هـو مـا كانـت الغربـة يف     ½ :الغريب املطلق أو الفرد املطلق  -١. وغريب نسيب ، مطلق
د بأصـل الـسند     واملـرا . ما ينفرد بروايته شخص واحد يف أصـل سـنده         : أي، ¼ل سنده أص

تفـرد بـه عمـر بـن     ¼ إمنـا األعمـال بالنيـات    ½:  حـديث  :مثالـه . طرفة الذي فيـه الـصحايب     
وقد يرد به عـن ذلـك   ، اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه هذا وقد يستمر التفرد إىل آخر السند 

هـو مـا كانـت    ½:  تعريفـه :الغريب النسيب أو الفرد النـسيب  -٢. املتفرد عدد من الرواة  
مث ينفـرد بروايتـه راٍو   ، أن يرويه أكثر مـن راٍو يف أصـل سـنده     : أي، ¼ثناء سنده الغرابة يف أ  

مالك عن الزهري عن أنس رضـي اهللا تعـاىل عنـه        :  حديث :مثاله. واحٍد عن أولئك الرواة   
تفـرد بـه مالـك عـن       ¼ ...وعلى راسـه املغفـر    " ةمكَّ"أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل        ½

؛ ألن التفـرد وقـع فيـه بالنـسبة إىل شـخص       ¼غريب النسيب ال½ هذا القسم بـ   ومسي. الزهري
أنه يفيد الظين ويصح بشروط وجيب العمل به بعد ثبوت حتققها، وإليـك         :حكمه. نمعي 

 أن ال يكـون  -٢. سلماً، مـ ، ضـابطاً ، عـادالً  أن يكون الـراوي عـاقالً    -١: هذه الشروط 
 أن ال -٤. ا عامـ ا يعـم وقوعـاً   أن ال يتعلـق مـ  -٣.  لكتاب اهللا والسنة املـشهورة     خمالفاً

 ١٢. يترك الصحايب حجة عند الضرورة
والبخـاري مـن حـديث أيب    ، مارواه الشيخان من حديث أنـس    : مثاله] عزيزاً[: قوله  )٢(

ال يؤمن أحدكم حـىت أكـون أحـب       ½: هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        
ورواه عن أنـس قتـادة   ) "مسلم"و "البخاري". (¼إليه من والده وولده والناس أمجعني  
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  .)٢(¼متواتراً½ى يسم، )١(الكذب
                                                

 بـأن   : عليـه رمحـة الـرمحن       قال  ] تواطئهم على الكذب  [: قوله  )١(
 وقـد وقـع يف بعـض    ، سواء وقع ذلك منهم عن قـصد أو ال  ،يكون كلهم كاذبني فيه   

 ألن جزم العقل ؛ وكالمها صحيح،هم على الكذبزم العقل بامتناع تواطئ  الكتب جي 
 وفيـه إشـارة   .بواسطة العادة ولعل التعبري بالعادة اإلشعار مبا هو موجب جـزم العقـل    

فإن ذلك ممـا خيتلـف   ،  عدد معني على ما هو الصحيح"املتواتر"إىل أنه ال يعترب يف      
 ، العـدد  فقـد متَّ   ،والضابط مبلغ يقع معـه الـيقني فـإذا حـصل الـيقني            .حبسب الوقائع 

  وقيـل  ، وقيل يف العشرة، وقيل يف السبعة،ه يف األربعة وقيل يف اخلمسةنومنهم من عي 
ك كـل  ومتـس .  وقيل غري ذلـك ، وقيل يف السبعني، وقيل يف األربعني  ،يف اإلثين عشر  

قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العـدد وإفادتـه العلـم ولـيس بـالزم أن يطـرد يف غـريه                  
 املتواترات مـن تكـرار وقيـاس خفـي       ال بد يف  ½ : مث إم قالوا   .الحتمال االختصاص 

هـذا اجلمـع وأن تكـون مـستندة إىل     به ما أخرب و أنه لو مل يكن هذا احلكم حقاً لَ      ه
حـساس   باإل حيـصل ه أنناتر علماً جزئياً مـن شـا    فيكون احلاصل من التو   ، املشاهدة

ل؛ ألن االسـتناد باملـشاهدة لـيس     وفيـه تأمـ  ¼فلذلك ال يقـع يف املعقـوالت الـصرفة       
  بالبداهة أو باالستدالل أو باإلهلـام أو بـالوحي مل         إمكان علمه   إمكانه بل  م؛ ألن بالز

أنـه يعتـرب كونـه    ½ وما يقـال مـن   ، كثرة املخربينمعفيه ال جيوز فيه أن يكون كافياً    
 ¼ ألن املعقوالت يكتثر فيها االشـتباه وال يفيـد تـواتر االخبـار فيهـا يقينـاً                ؛حمسوساً

 وفيه أحبـاث أخـر   .ل كيف يف احملسوسات يكتثر االشتباه بدليفممنوع إىل أن يبني   
" املخطوطـة  (". ما حنن بصددهاا خمافة التطويل واخلروج عن مقتضى  أعرضنا عنه 

 )يف علم أصول احلديث
تـواتر    هـو مـا  :املتواتر اللفظـي . مها لفظي ومعنوي: قسماناعلم أن له   ] متواتراً[: قوله  )٢(

رواه بعـضه    .¼على متعمداً فليتبوأ مقعده مـن النـار       من كذب    ½:مثل حديث . لفظه ومعناه 
 أحاديـث رفـع    :مثـل .  هو ما تواتر معناه دون لفظـه       :املتواتر املعنوي . وسبعون صحابياً 
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:  
  . أيضاً¼فرداً½ويسمى الغريب 

:  
 كونه كذلك ولو يف موضع واحـد مـن   واملراد بكون راويه واحداً   

اإلسناد لكنفرداً½ى ه يسما نسبي¼.  
:  

و، ¼لقاً مطفرداً½ى وإن كان يف كل موضع منه يسممااملراد بكو 
 مل يكن  واحد مثالً موضع فإن كان يف، أن يكونا يف كل موضع كذلكاثنني

، وعلى هـذا القيـاس معـىن اعتبـار الكثـرة يف          ¼غريباً½ بل   ،¼عزيزاً½احلديث  
 إنَّ½ :املشهور أن يكون يف كل موضع أكثر من اثـنني، وهـذا معـىن قـوهلم         

  . فافهم،¼ن حاكم على األكثر يف هذا الفاألقلَّ
:  

 وجيــوز أن يكــون ، الغرابــة ال تنــايف الــصحةا ذكــر أنَّوعلــم ممــ
  .احد من رجاله ثقةو بأن يكون كل  غريباًاحلديث صحيحاً

:  
  نـ هو من أقسام الطع شذوذاً: أي،¼الشاذ½قع مبعىن ـريب قد يـغـوال

                                                 
كل حـديث منـها فيـه أنـه     ، ئة حديثرد عنه صلى اهللا عليه وسلم حنو م اليدين يف الدعاء فقد و    

والقـدر املـشترك بينـهما    ، ية منها مل تتواتر   لكنها يف قضايا خمتلفة فكل قض     ، رفع يديه يف الدعاء   
 أنـه يفيـد   :وحكم املتـواتر ) "تدريب الراوي ". ( تواتر باعتبار جمموع الطرق    رفع بالدعاء وهو ال 

 .اليقني الذي يضطر اإلنسان إىل التصديق به تصديقاً: أي، العلم الضروري



 

  

! "

#

 

 

44 

 

هذا ½ :من قوله)١("املصابيح"اد من قول صاحب يف احلديث، وهذا هو املر
 ¼الـشاذ ½رون اس يفـس  ملـا قـال بطريـق الطعـن، وبعـض النـ      ¼حديث غريب 

ــار خمالفتــه للثقــات    : كمــا ســبق ويقولــون ،مبفــرد الــراوي مــن غــري اعتب
  .¼صحيح½

:  
 والـذي  ،¼الغرابـة ½ـ كـ ،ة ال ينايف الصح   فالشذوذ ذا املعىن أيضاً   

  .كر يف مقام الطعن هو خمالف للثقاتيذ
 

 

                                                
ــ ٥١٠ت(بن مسعود بن حممد البغـوي       هو أبو حممد احلسني       )١( ب مبحـي   ويلقـ ). ه

وغـري  " مـصابيح الـسنة   "و، يف احلديث " شرح السنة "له  . مفسر، حمدث، السنة فقيه 
 ).١/٣١٢"معجم املؤلفني"،٢/٢٥٩" األعالم. ("ذلك

ــ ٥١٠ت(بن مسعود بن حممـد البغـوي     هو أبو حممد احلسني       )١( ويلقـب مبحـي   ). ه
وغـري  " مـصابيح الـسنة   "و، يف احلـديث  " شرح السنة "له  . مفسر، حمدث، السنة فقيه 

 ).١/٣١٢"معجم املؤلفني"،٢/٢٥٩" األعالم. ("ذلك



 


 

:  
حة هو الذي فقد فيه الشرائط املعتربة يف الص      )١(احلديث الضعيف 

  . بشذوذ أو نكارة أو علة ويذم راويه، أو بعضاًالواحلسن كُ

                                                
عن أيب متيمة   ¼ حكيم األثرم ½ ما أخرجه الترمذي من طريق       :مثاله] الضعيف[: قوله  )١(

من أتى حائضاً أو امـرأة   ½: صلى اهللا عليه وسلم قال    اهلجيعي عن أيب هريرة عن النيب       
ال ½:مث قال الترمذي بعد إخراجـه  ¼ يف دبرها أو كاهناً فقد كفر مبا أنزل على حممد  

نعرف هذا احلديث إال من حديث حكيم األثـرم عـن أيب متيمـة اهلجيعـي عـن أيب                
يف ألن : قلـت . ¼وضـعف حممـد هـذا احلـديث مـن قبـل إسـناده       ½: مث قال ، ¼هريرة

تقريب "فقد قال عنه احلافظ ابن حجر يف    ، وقد ضعفه العلماء  ، إسناده حكيماً األثرم  
 أنـه جيـوز عنـد أهـل احلـديث وغريهـم روايـة        :حكم روايته ،  ¼فيه لني  ½":التهذيب

األحاديث الضعيفة والتساهل يف أسانيدها من غري بيـان ضـعفها خبـالف األحاديـث               
 أن ال تتعلـق  -١ :بـشرطني مـع بيـان وضـعها      فإنه ال جيوز روايتـها إال       ، املوضوعة
 أن ال تكون يف بيان األحكام الـشرعية ممـا يتعلـق       -٢. كصفات اهللا تعاىل  ، بالعقائد

ــين، بــاحلالل واحلــرام ــل املــواعظ والترغيــب والترهيــب  : يع ــها يف مث جيــوز روايت
  التنبه إىل أنك إذا رويتها مـن غـري إسـناد فـال تقـل           وينبغي. والقصص وما أشبه ذلك   

روي عـن رسـول اهللا     :وإمنا تقول ، ¼قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذا       ½: فيها
 لـئال جتـزم بنـسبة ذلـك     ،صلى اهللا عليه وسـلم كـذا أو بلغنـا كـذا ومـا أشـبه ذلـك          

 اختلـف العلمـاء يف   :وعـن حكـم العمـل بـه      . احلديث الرسول وأنت تعرف ضـعفه     
ء أنـه يـستحب العمـل بـه يف     والذي عليـه مجهـور العلمـا   ، العمل باحلديث الضعيف  

 أن -١: أوضـحها احلـافظ ابـن حجـر وهـي     ، لكن بـشروط ثالثـة  ، فضائل األعمال 
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:  
  . وتركيباًفراداًوذا االعتبار يتعدد أقسام الضعيف ويكثر إ

:  
د بتفـاوت    تتعـد  ومراتب الصحيح واحلسن لذاما ولغريمها أيضاً     

املراتب والدرجات املُفَات يف كمال الصعيهما مع تربة املأخوذة يف مفهوم
    وجود االشتراك يف أصل الصة واحلسن ح،    ة  والقوم ضـبطوا مراتـب الـصح

اسم العدالة والضبط يشمل    ½ : وقالوا ،كروا أمثلتها من األسانيد   نوها وذ وعي
  .¼ها ولكن بعضها فوق بعضرجاهلا كلَّ

:  
ا إطالق  وأم½على سند خمـصوص علـى اإلطـالق   ¼ األسانيدأصح ، 

احلسني ( األسانيد زين العابدين عن أبيه أصح½ :ففيه اختالف، فقال بعضهم
مالك ½ :، وقيل¼)علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه    ( عن جده    )رضي اهللا عنه  

الزهـري عـن سـامل عـن ابـن      ½ :، وقيل¼عن نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنه     
 احلكـم علـى إسـناد خمـصوص باألصـحية            أنَّ ، واحلق ¼عمر رضي اهللا عنه   

 وعدة مـن األسـانيد     ،حبة مراتب علياً   يف الص   أنَّ على اإلطالق غري جائز إالَّ    
 أو يف الباب ، أصح أسانيد البلد الفالين:د بقيد بأن يقالولو قييدخل فيها، 

  . واهللا أعلم، يصح، أو يف املسألة الفالنية،الفالين
 

                                                 
 أن -٣.  أن يندرج احلديث حتت أصل معمـول بـه      -٢. يكون الضعف غري شديد   

 .بل يعتقد االحتياط،  يعتقد عند العمل به ثبوته ال
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:  
، ¼حـديث حـسن صـحيح   ½: من عادة الترمذي أن يقـول يف جامعـه   

بهة يف جواز   ، وال ش  ¼حديث حسن غريب صحيح   ½،  ¼حديث غريب حسن  ½
، ¼ لغــريهصــحيحاً½ و¼ لذاتــهحــسناً½حة بــأن يكـون  لــصاجتمـاع احلــسن وا 

حة كما أسلفناوكذلك يف اجتماع الغرابة والص.  
:  

الترمذي اعترب يف     فيستشكلونه بأنَّ  ،ا اجتماع الغرابة واحلسن   وأم 
  .؟احلسن تعدد الطرق فكيف يكون غريباً

:  
 بل ،د الطرق يف احلسن ليس على اإلطالقتعد اعتبار وجييبون بأنَّ

 فاملراد به قسم آخر، ،يف قسم منه، وحيث حكم باجتماع احلسن والغرابة 
 بأن جاء يف بعض الطرق ، إنه أشار بذلك إىل اختالف الطرق:وقال بعضهم

د يف  ويتـرد   بأنـه يـشك    ¼أو½ مبعىن   ¼الواو½ : وقيل ، ويف بعضها حسناً   ،غريباً
 املراد باحلـسن ههنـا لـيس    :وقيل.  لعدم معرفته جزماً  ،أنه غريب أو حسن   
  وهذا القول بعيـد ، بل اللغوي مبعىن ما مييل إليه الطبع  ،معناه االصطالحي 

  .ادِج
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:  
 وكــذلك ،االحتجــاج يف األحكــام بــاخلرب الــصحيح جممــع عليــه 

   وهو ملحق بالصحيح يف باب االحتجـاج     ،ة العلماء باحلسن لذاته عند عام  ،
رق مرتبة  واحلديث الضعيف الذي بلغ بتعدد الط.وإن كان دونه يف املرتبة

  . جممع عليه أيضاً،احلسن لغريه
:  
 ال يف ، احلديث الضعيف معتـرب يف فـضائل األعمـال         وما اشتهر أنَّ  

 ، ال يف الضعيف، ألنه داخل يف احلسن؛ املراد مفرداته ال جمموعها  ،غريها
أو ، إن كان الضعيف من جهـة سـوء حفـظ         :ح به األئمة، وقال بعضهم    صر 

 ينجرب بتعـدد الطـرق، وإن       ، أو تدليس مع وجود الصدق والديانة      ،اختالط
 ال ينجـرب بتعـدد   ،أطـ اام الكذب أو الـشذوذ أو فحـش اخل   كان من جهة    

 ومعمول به يف فضائل األعمـال،       ، واحلديث حمكوم عليه بالضعف    ،الطرق
 حلوق الضعيف بالضعيف ال يفيـد قـوة،    وعلى مثل هذا ينبغي أن حيمل أنَّ      

  . فتدبر،القول ظاهر الفسادوإال فهذا 
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 أعلى الصحاح، ملا تفاوتـت مراتـب الـصحيح          "صحيح البخاري "

فــاعلم أنَّ، مــن بعــضوالــصحاح بعــضها أصــح ر عنــد مجهــور  الــذي تقــر
صحيح البخاري "  أنَّ ،ثنياحملد" م علـى سـائر الكتـب املُـ         مقدصـ  فَنى ة حت
  .¼"صحيح البخاري"تاب اهللا عاىل أصح الكتب بعد ك½ :قالوا

:  
  صحيح البخـاري  " على   "صحيح مسلم "حوا  وبعض املغاربة رج"، 

 إن هـذا فيمـا يرجـع إىل حـسن البيـان وجـوده الوضـع            :واجلمهور يقولون 
 وهـذا  ،والترتيب ورعايـة دقـائق اإلشـارات وحماسـن النكـات يف األسـانيد        

 وليس كتاب ،ق ماة وما يتعلَّحة والقواملبحث والكالم يف الصخارج عن 
 يف هذا الباب بدليل كمال الصفات اليت اعتربت "صحيح البخاري"يساوي 

 وبعضهم توقف يف ترجيح أحدمها على اآلخر، واحلق . يف الصحة يف رجاله   
و األوله.  

:  
 قاًفَتم½ى  يسم،جيهواحلديث الذي اتفق البخاري ومسلم على ختر

  . بشرط أن يكون عن صحايب واحد: وقال الشيخ،¼عليه
:  

  .ئة وستة وعشرونحاديث املتفق عليها ألفان وثلثم جمموع األ:وقالوا
:  
  :وباجلملة

١-م على غريه ما اتفق عليه الشيخان مقد.  
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  .د به البخاريما تفرمث  -٢
  .مد به مسلما تفرمث  -٣
  .ما كان على شرط البخاري ومسلممث  -٤
  .ما هو على شرط البخاريمث  -٥
  .ما هو على شرط مسلممث  -٦
حة ة الـذين التزمـوا الـص   ما هو رواه من غريهـم مـن األئمـ    مث   -٧

وصحفاألقسام سبعة. وهح.  
:  

ــسلم أن يكــ    ــاري وم ــشرط البخ ــراد ب ــ وامل ــال مت فني ِصون الرج
ا رجال البخاري ومسلم من الضبط والعدالة وعدم بالص فات اليت يتصف

 املراد بشرط البخاري ومـسلم رجاهلمـا        :الشذوذ والنكارة والغفلة، وقيل   
  ."مقدمة شرح سفر السعادة"كرناه يف أنفسهم، والكالم يف هذا طويل ذ

:  
الصحيحة مل تنحصر يف صحيحي البخاري ومسلم ومل        األحاديث  

 بل مها منحـصران يف الـصحاح، والـصحاح الـيت          ،هايستوعبا الصحاح كلّ  
ــ مل يورداهــا يف كتابيهمــا فــضالًعنــدمها وعلــى شــرطهما أيــضاً  ا عنــد  عم

 ولقـد تركـت    إال ما صح،ما أوردت يف كتايب هذا ½ :غريمها، قال البخاري  
الــذي أوردت يف هــذا الكتــاب مــن ½ :قــال مـسلم ، و¼ مــن الــصحاحكـثرياً 

 أن يكـون يف   أن مـا تركـت ضـعيف، وال بـد     : وال أقول  ،األحاديث صحيح 
ا مـن جهـة الـصحة أو     إم،هذا الترك واإلتيان وجه ختصيص اإليراد والترك    

  .¼من جهة مقاصد أخر
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:  
 "املستدرك"اه  ف كتابا مس  أبو عبد اهللا النيسابوري صن    )١(واحلاكم

 مبعىن أن ما تركه البخـاري ومـسلم مـن الـصحاح أورده يف هـذا الكتـاب                  
ــشيخني  ،وتــالىف  وبعــضها علــى شــرط  ، واســتدرك بعــضها علــى شــرط ال
  : وبعضها على غري شرطهما وقال،أحدمها

:  
 مل حيكما بأنه ليس أحاديـث صـحيحة         ن البخاري ومسلماً  أورده  

  قد حدث يف عـصرنا هـذا فرقـة مـن     :جاه يف هذين الكتابني وقال    غري ما خر 
 بـأن جممـوع مـا صـح     ،ة الـدين  أطالوا ألسنتهم بالطعن على أئمـ   ،املبتدعة

  .عشرة آالف)٢(عندكم من األحاديث مل يبلغ زهاء
ئــة ألــف حفظــت مــن الــصحاح م½ :لبخــاري أنــه قــالونقــل عــن ا

هللا أعلــم أنــه يريــد  والظــاهر وا،¼ئيت ألــف، ومــن غــري الــصحاح مــحــديث
ا الكتـاب مـع التكـرار سـبعة      ومبلـغ مـا أورد يف هـذ   ،الصحيح على شـرطه   

  . وبعد حذف التكرار أربعة آالف،ئتان ومخس وسبعون حديثاآالف م
                                                

، هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن محدويه بن نعيم النيسابوري الشهري باحلـاكم      )١(
تباً كثريةً جـداً قـال      صنف ك . من أكابر حفاظ احلديث واملصنفني فيه     ) ـه٤٠٥ت(

وقع من تصانيفه املـسموعة يف أيـدي النـاس مـا يبلـغ ألفـاً ومخـسمائة          : ابن عساكر 
  . وغري ذلك" معرفة علوم احلديث"، يف احلديث" الصحيح: "منها. جزء

 )٤/١٠٥، "وفيات األعيان" ،٢/٥٩، "هدية العارفني"،٦/٢٢٧ ،"األعالم("
  .¼عندي زهاء مخسني درمها½: املقدار، يقال: أي] زهاء[: قوله  )٢(
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:  
 صحيح ابن خزمية  " مثل   ف اآلخرون من األئمة صحاحاً    ولقد صن" 

 :وقال ابن حبان يف مدحـه  وهو شيخ ابن حبان     ¼إمام األئمة ½ :الذي يقال له  
 وأحفظ لأللفـاظ  ، أحسن يف صناعة السننما رأيت على وجه األرض أحداً   ½

  .¼ السنن واألحاديث كلها نصب عينه كأنَّ،الصحيحة منه
:  

ثقة ثبـت فاضـل إمـام       )٢(تلميذ ابن خزمية  )١(ومثل صحيح ابن حبان   
غـة واحلـديث   كـان ابـن حبـان مـن أوعيـة العلـم واللُّ      ½ : وقال احلاكم  ،فهام

  .¼والوعظ وكان من عقالء الرجال

                                                
) ه٣٥٤ت(هو أبو حامت حممـد بـن حبـان بـن أمحـد التميمـي، البـسيت، الـشافعي،             )١(

أخـرج  : قال ياقوت. حمدث، حافظ، مؤرخ، فقيه، وهو أحد املكثّرين من التصنيف 
يف احلـديث  " املـسند الـصحيح  : "مـن كتبـه   . من علوم احلديث ما عجز عنـه غـريه        

") صـحيح ابـن حبـان     " ("التقاسيم واألنـواع  "، و "سنن ابن ماجه  "ن  إنه أصح م  : يقال
معرفـة اـروحني   "يف األزهرية، مجع فيه ما يف الكتب الستة، حمذوفة األسـانيد، و     

   .وغري ذلك" من احملدثني
 ).٦/٧٨، "األعالم"، ٣/٢٠٧، "معجم املؤلفني("

ة بن صـاحل بـن أيب بكـر    هو احلافظ أبو بكر حممد بن إسحاق ابن خزمية بن املغري       )٢(
" تـذكرة احلفّـاظ  "قـال يف   ). ه٣١١ت(السلمي، النيسابوري، يعرف بـابن خزميـة،        

، "تفـسري القـرآن   : " تزيد على مئة وأربعني كتاباً، فمنـها       مصنفاته: رواية عن احلاكم  
   .يف ثالثة أجزاء وغري ذلك" فقه حديث بريرة"يف احلديث، " صحيح"

 ).٣/١٢١، "عجم املؤلفنيم" ،٦/٢٩، "هدية العارفني("
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:  
ــد اهللا ال  ــل صــحيح احلــاكم أيب عب ــة  ومث ــسابوري احلــافظ الثق ني

 وقالوا  ، وأخذوا عليه  ، وقد تطرق يف كتابه التساهل     "املستدرك"املسمى بـ 
اكم وأحـسن وألطــف يف   أمكـن وأقـوى مــن احلـ   :ابـن خزميـة وابـن حبــان   

  .األسانيد واملتون
:  

 خـرج  وهـو أيـضاً  )١(ومثل املختارة للحافظ ضياء الدين املقدسـي     
  ."املستدرك" كتابه أحسن من : ليست يف الصحيحني وقالواصحاحاً

:  
ــل  ــة "ومث ــحيح أيب عوان ــسكن " و"ص ــن ال ــى" و"اب ــن "املنتق  الب

 ولكـن مجاعـة انتقـدوا    ،ا خمتـصة بالـصحاح  هـ وهذه الكتـب كلّ  )٢(اجلارود
 أو انصافاً باًعليها تعص  ﴿    ِلـيمكُـلِّ ِذي ِعلْـٍم ع قفَـوواهللا  ]٧٦: يوسـف  [﴾و

  .أعلم
 

                                                
هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد الرمحن الـسعدي املقدسـي                 )١(

احلديث "، يف احلديث " األحكام: "من كتبه ، مؤرخ، عامل باحلديث ). ـه٦٤٣ت  (
 )٢/١٢٣"هدية العارفني"،٦/٢٥٥":األعالم". ("املختارة

اـاور  ). ـهـ ٣٠٧ت(ارود النيـسابوري   هو أبو حممد عبـد اهللا بـن علـي بـن اجلـ               )٢(
 )٤/١٠٤":األعالم. ("يف احلديث" املنتقى"له ، من حفاظ احلديث، مبكة

هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد الـرمحن الـسعدي املقدسـي            )١(
احلـديث  "، يف احلديث" كاماألح: "من كتبه، مؤرخ، عامل باحلديث ). ـه٦٤٣ت  (

 )٢/١٢٣، "هدية العارفني" ،٦/٢٥٥، "األعالم". ("املختارة
، ااور مبكة). ـه٣٠٧ت(هو أبو حممد عبد اهللا بن علي بن اجلارود النيسابوري        )٢(

 )٤/١٠٤، "األعالم. ("يف احلديث" املنتقى"له ، من حفاظ احلديث
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:  
ــست ــرالكتــب ال  :رة يف اإلســالم الــيت يقــال هلــا ة املــشهورة املق

  : هي¼الصحاح الستة½
  ،"صحيح مسلم" و-٢  ،"صحيح البخاري" -١
  ،"دالسنن أليب داو" و-٤  ،"اجلامع للترمذي" و-٣
  ."سنن ابن ماجة" و-٦   ،"النسائي" و-٥

 "جامع األصول"، وصاحب "ابن ماجة" بدل "املوطأ"ض وعند البع
  ."املوطأ"اختار 

 :  
 ¼الــصحاح½ويف هــذه الكتــب األربعــة أقــسام مــن األحاديــث مــن  

  . بطريق التغليب¼لصحاح الستا½ـ وتسميتها ب،¼الضعاف½ و¼ناحلسا½و
:  

 ،احلـسان  أحاديـث غـري الـشيخني ب       "املصابيح"ومسى صاحب   
 أو هـو اصـطالح     ، قريب من املعىن اللغـوي     ،وهو قريب من هذا الوجه    

  .جديد منه
:  

 ؛ كتاب الدارمي أحرى وأليق جبعله سادس الكتـب        :وقال بعضهم 
 ولـه  ، ووجود األحاديث املنكـرة والـشاذة فيـه نـادر    ، ضعفاًألن رجاله أقلّ  

اري، وهـذه املـذكورات مـن       أسانيد عالية وثالثياته أكثر من ثالثيات البخـ       
  .الكتب أشهر الكتب وغريها من الكتب كثرية شهرية
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"":  
 مــن كتــب "مجــع اجلوامــع"يف كتــاب )١(ولقــد أورد الــسيوطي

 وقال ، يتجاوز مخسني مشتملة على الصحاح واحلسان والضعاف،كثرية
 ،دثون على تركه ورده اتفق احمل، بالوضع موسوماًما أوردت فيها حديثاً

  .واهللا أعلم
                                                

  احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر حممد بـن سـايق الـدين   مامإلاهو    )١(
 أهل وأعلم . السيوطي الشافعي، وكان السيوطي إماماً يف أكثر العلوم  هـ٩١١ت

زمانه بعلم احلديث وفنونه ورجاله وغريبه واستنباط األحكـام منـه، فهـو يفـرق       
اإلتقـان  : " منـها   كـثرية  اتمؤلّفله   .نه وضعفه ووضعه  بني صحة احلديث وحس   

، "اإلنـصاف يف متييـز األوقـات      "،  "التحبري يف علـوم التفـسري     "،  "يف علوم القرآن  
األشـباه  "يف النحـو،   " مجـع اجلوامـع   "،  "اخلوذج اللبيب يف خصائص احلبيـب     "

الـدر املنثـور يف   "،  "قوت املغتـذي علـى جـامع الترمـذي        "يف النحو،   " والنظائر
ــشهرية  ــث ال ــاء "، "األحادي ــاريخ  اخللف ــربي "، "ت احلــاوي "، "اخلــصائص الك

، "عقـود اجلمـان يف علـم املعـاين والبيـان          "يف علوم اللغة،    " املزهر"،  "للفتاوي
شرح الصدور بشرح حال املوتى "، "تبييض الصحيفة مبناقب اإلمام أيب حنيفة     "

ى العـامل اإلسـالمي؛ ألنـه      هذا، وإنّ لإلمام السيوطي فضالً ومنةً علـ        ".يف القبور 
 الـيت حيتـاج   - صلّى اهللا تعاىل عليه وسـلّم - أكثر مجعاً وخترجياً ألحاديث النيب     

إليها احملدثون، واملفسرون، والفقهاء، واألدباء، واملؤرخون، وعلماء التوحيد       
 وعلماء األخـالق، فجـزى    واللغة، والنحو، والبالغة، واالجتماع، واملشترعون،    

املسلمني باإلحسان إحساناً، وهدى املسلمني إىل اتباع  اهللا اإلمام السيوطي عن
 . قـوالً وعمـالً، إنـه هـو الـرب الـرحيم      - صـلّى اهللا تعـاىل عليـه وسـلّم    - سنة النيب   

 ).١٢- ١/١٠، "جامع األحاديث"، ٨٣- ٢/٨٢، "معجم املؤلّفني("
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:  
 مجاعـة مـن األئمـة       :كتابه)٢(يف ديباجة )١("املشكاة"وذكر صاحب   

املتقنني وهم البخاري ومسلم واإلمام مالك واإلمام الشافعي واإلمام أمحد       
  .............................)٥(والنسائي)٤(وأبو داود)٣(بن حنبل والترمذي

                                                
ــ ٧٤١ت(بـد اهللا اخلطيـب العمـري، التربيـزي     هو أبو عبد اهللا حممد بن ع       )١( عـامل  ) ه

وفـرغ  . للبغوي" مصابيح السنة"، أكمل به كتاب    "مشكاة املصابيح : "باحلديث، له 
  . امش املشكاة" اإلكمال يف أمساء الرجال"هـ و٧٣٧من تأليفه سنة 

 )٦/٢٣٤، "األعالم("
 ١٢. الدبابيج: فاحتته ومجعها: أي] ديباجة كتابه[: قوله  )٢(
هو حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن ضـحاك الـسلمي الـضرير الترمـذي أبـو            )٣(

    فقيه ،ثٌ، حافظٌ، مؤرخـد بـن    ه ٢١٠ولد يف حدود سنة     . عيسى حمدوتتلمذ حملم
ــوفّي بـــ  ــذ"إمساعيــل البخــاري وت ــصانيفه). ه٢٧٩ت (رجــب، ١٣يف " ترم : مــن ت

يف " العلـل " اهللا عليـه وسـلّم،    صـلّى " الـشمائل يف مشائـل الـنيب      "،  "اجلامع الصحيح "
 ،٣/٥٧٣، "معجـم املـؤلفني  ". ("رسالة يف اخلـالف واجلـدل والتـأريخ     "احلديث،  

 ).٤/١٠٤، "وفيات األعيان "،٢/١٩ ،"هدية العارفني"
  أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري ابن شداد بن عمرو بن عمـران    هو  )٤(

دالئـل   ":مـن تـصانيفه  ). ه٢٧٥ت(حلنبلـي  األزدي احلافظ أبـو داود السجـستاين ا   
   .وغري ذلك" كتاب املراسيل"ويف احلديث، " السنن"و، "النبوة

 ).١/٧٨٤، "معجم املؤلفني" ،٥/٣٩٥، "هدية العارفني("
 ).ـهـ ٣٠٣ت(هو شيخ اإلسالم أبو عبـد الـرمحن أمحـد بـن علـي بـن شـعيب النـسائي                    )٥(

  .وغري ذلك" اتىب"و" السنن الكربى"له ، القاضي احلافظ من أئمة احلديث الكبار
 ).٢/٢٦٠، "معجم املؤلفني" ،١/١٧١، "األعالم("
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ورزيـن وأمجـل يف ذكـر       )٤(والبيهقـي )٣(والـدارقطين )٢(والدارمي)١(وابن ماجه 
االكمـال بـذكر أمسـاء      ½ـ وكتبنا أحواهلم يف كتاب مفـرد مـسمى بـ          ،غريهم

  . ومن اهللا التوفيق وهو املستعان يف املبدأ واملآل¼الرجال
فهـو ملحـق    "املشكاة" لصاحب ¼كمال يف أمساء الرجال  اإل½وأما  

  .)٥(تابيف آخر هذا الك
ــــتـــتـــم  

                                                
 أحـد األئمـة يف علـم    لقزويين، أبو عبـد اهللا، ابـن ماجـه،     هو حممد بن يزيد الربعي، ا       )١(

تفـسري  "وله " سنن ابن ماجه"وصنف كتابه ). ه٢٧٣ت" (قزوين"من أهل  . احلديث
  ". قزوين"ريخ  يف تاوكتاب، "القرآن

 ).٤/١٠٥، "وفيات األعيان" ،٧/١٤٤، "األعالم("
هو عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن رام بن عبد الصمد التميمي، السمرقندي         )٢(

، "الثالثيـات "، و"الـسنن : "حمدثٌ، حـافظٌ، مفـسر، فقيـه، مـن تـصانيفه         ) أبوحممد(
 ).٢/٢٥١، "معجم املؤلفني). ("ه٢٥٥ت (وكالمها يف احلديث، 

  "الدار قطين"دي، البغدادي، احلافظ، املعروف بــهـد بن مـر بن أمحـمـلي بن عـع  )٣(
ــصانيفه)  ه٣٨٥ت( ــون: "مــن ت ــة .("يف احلــديث" ســنن"يف احلــديث، " أربع هدي

 ).٢/٤٨٠" معجم املؤلفني"٥/٦٨٣، "العارفني
). ه٤٥٨ت(بيهقي هو أمحد بن حسني بن علي بن عبد اهللا أبوبكر الشافعي الفقيه ال         )٤(

يف احلـديث،   " السنن الـصغرية  "،  "اجلامع املصنف يف شعب اإلميان    : "ومن تصانيفه 
 ).٥/٧٨، "هدية العارفني(" ".كتاب الدعوات"يف احلديث، " السنن الكبرية"

 ١٢". املشكاة املصابيح " آخريف:  أي]يف آخر هذا الكتاب[: قوله  )٥(
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  حكمه وفضيلته؟، غرضه، فائدته، موضوعه، ما هو علم املصطلح: ١السوال
.  اعلم أن املصطلح علم بقوانني يعرف ا أحـوال الـسند واملـنت             :اجلواب

معرفة املقبول من املـردود وغـري       : وفائدته. السند واملنت : وموضوعه
صيانة األحاديـث   : ضهوغر. الصحيح من احلسن واحلسن من الضعيف     

أنه من فروض الكفاية إذا قام به البعض : وحكمه. من الكذب واالختالق
أنـه مـن   : وفضيلته. سقط عن الباقني فإن فرطت فيه األمة أمثت كلها   

  .أشرف العلوم وأجلها وهو يتعلق بالذب عن حديث رسول اهللا وسنته
  مثِّل ملا تقول؟؟ وما معىن املنت؟ )أو السند(ما معىن الطريق : ٢السوال
هو ما ينتهي إليه    : واملنت. هو سلسلة الرجال املوصلة للمنت    : الطريق  : اجلواب

ما أخرج البخاري، ومسلم، وأبو     : وكمثال لذلك   . السند من الكالم    
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محاد، عـن        ): واللفظ أليب داود  (داود  

:  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال
حدثنا سليمان بن حـرب،     : ( فقوله  " . ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا     "

ال : "هو السند، وقوله  ) حدثنا محاد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر        
  .هو املنت" متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا

   إىل كم قسم ينقسم احلديث من ناحية عدد الطرق؟: ٣السوال
 -٢. متـواتر  -١:طرق إىل قسمني   احلديث من ناحية تعدد ال     ينقسم: اجلواب

  .آحاد
  ما هو احلديث املتواتر؟: ٤السوال
 وذلك يف كل طبقة   ( هو احلديث الذي يأيت عن عدد كبري من الرواة          : اجلواب
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يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويستندون إىل أمٍر       ) من طبقات السند  
 حدد بعض أهل العلم -١:توضيحات وتنبيهات على التعريف.* حمسوس

عدد طرق املتواتر باألربعة، وبعضهم عينه باخلمسة ، وبعـضهم عينـه        
بالعشرة، وبعضهم باألربعني، وبعضهم بالسبعني، إىل غري ذلك، والذي         

عزي هذا القول إىل مجهرة     . عليه األكثر هو العدد الذي حيصل به اليقني       
ـ       -٢. أهل العلم  حـدثنا، أو   : وهلم معىن يستندون إىل أمر حمسوس كق

  .مسعنا، أو ملسنا
  إىل كم قسم ينقسم املتواتر؟ عرف كل قسم؟: ٥السوال
  .ما تواتر لفظـه   :  متواتر لفظي، وهو   -١:ينقسم املتواتر إىل قسمني   : اجلواب
وهو ): ٢/١٨٠" (تدريب الراوي " قال السيوطي يف  .  متواتر معنوي  -٢

خمتلفة، وتشترك يف أن ينقل مجاعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع  
أمٍر يتواتر ذلك القدر املشترك، كما إذا نقل رجل عن حاٍمت مثالً أنـه              
أعطى مجالً، وآخر أنه أعطى فرساً، وآخر أنه أعطى ديناراً، وهلم جرا،            
فيتواتر القدر املشترك بني إخبارهم، وهو اإلعطاء؛ ألن وجوده مشترك          

  .من مجيع هذه القضايا
 املتواترة اللفظية بأمثلة، وللمتواتر املعنـوي       مثل لألحاديث : ٦السوال

    .مبثال
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من : "مثال ملتواتر اللفظي حديث: اجلواب

نضر اهللا امرأً مسع مقاليت فوعاها، مث أداهـا كمـا           : "، وحديث   " النار
 ."من بىن هللا مسجداً بىن اهللا له بيتـاً يف اجلنـة           : " ، وحديث " مسعها

  ".رفع اليدين يف الدعاء " ومثال املتواتر املعنوي أحاديث  
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    ما الكتب املؤلفة يف األحاديث املتواترة؟: ٧السوال
" األزهـار املتنـاثرة يف األخبـار املتـواترة         "-١:  وقفنا منها على     :اجلواب

    .للكتاين" نظم املتناثر يف احلديث املتواتر "-٢. للسيوطي
    حاد ؟ما هو خرب اآل: ٨السوال
    .اآلحاد ما ليس مبتواتر: اجلواب
    إىل كم قسم ينقسم خرب اآلحاد؟ وما هي هذه األقسام؟: ٩السوال
 -٣. العزيز -٢. املشهور -١:ينقسم خرب اآلحاد إىل ثالثة أقسام وهي      : اجلواب

    ).الفرد(الغريب 
    ؟)عند احملدثني(ما احلديث املشهور: ١٠السوال 
بقة ثالثة فأكثر من غري أن ينتهي إىل التـواتر،     ما رواه يف كل ط    : هو: اجلواب

أقل " وهم الصحابة "إنه يكفي أن يكون الراوي يف الطبقة األوىل         : وقيل
    .من ثالثة

    ما احلديث العزيز؟: ١١السوال 
ما رواه يف كل طبقة اثنان، وقد يكون احلديث عزيزاً عن أحـد      : هو: اجلواب

    .الرواة، وذلك إذا رواه عنه راويان
    ؟ اذكر مثاالً له؟)الفرد( ما احلديث الغريب : ١٢سوال ال

إمنا األعمال بالنيات "حديث : ومثاله. ما انفرد براويته راٍو واحد   :  هو :اجلواب
تفرد به عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمر بن اخلطاب، ورواه             " 

عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة بن وقاص الليثـي             
ن إبراهيم التيمي، ورواه عن حممد بن إبراهيم التيمي حيـىي بـن       حممد ب 

    .سعيد األنصاري 
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ما الفرق بني حديث اآلحاد، واحلديث املتواتر، مـن ناحيـة        : ١٣السوال  
  ؟)أو الصحة والضعف(القبول أو الرد 

احلديث املتواتر مقطوع بصحته، أي مقبول قطعاً، أما حديث اآلحاد          : اجلواب
    .ملقبول، ومنه الضعيف املردودفمنه الصحيح ا

  إىل كم قسم ينقسم احلديث من ناحية الصحة والضعف؟: ١٤السوال 
 -١:الذي استقر عليه العمل، أن احلديث ينقسم إىل ثالثة أقسام وهي  : اجلواب

وقد كان أكثر املتقـدمني     .  الضعيف -٣  . احلسن-٢. الصحيح 
والضعيف، والذي الصحيح : ومها. على تقسيم احلديث إىل قسمني فقط

أدخل اصطالح احلسن هو الترمذي ـ رمحه اهللا ـ وكان قبله قليالً ما   
    .يطلق

   عرف احلديث الصحيح لذاته؟: ١٥السوال 
احلديث املسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل : هو: اجلواب

    .الضابط إىل منتهاه، وال يكون شاذاً وال معلالً 
    التعريف السابق؟وضح : ١٦السوال 
ما سلم إسناده من سقوط فيه، حبيث يكون كل رجاله مسع           : املتصل  : اجلواب

من له ملَكَة حتملـه علـى       : العدل. * ذلك املروي من الذي رواه عنه     
    :ينقسم إىل قسمني : الضبط . * مالزمة التقوى واملروءة

وهو أن يثبت ما مسعه حبيث يتمكن من استحـضاره          :  ضبط صدرٍ  -١
    .مىت شاء

    .هو أن حيفظ كتابه من وراِقي السوء:  ضبط كتاب-٢
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هو خمالفة الثقة ملن هو أوثق منه، هذا الذي استقر عليه العمل            : الشاذ* 
:هو ما به علة قادحة، وتنقسم العلة إىل قـسمني         : املعلل*   .اآلن
إسقاط ضعيف بني ثقتني، قـد مسـع        :  علة قادحة وكمثال هلا    -١  

   .إبدال ثقة بثقة:  علة غري قادحة وكمثال هلا-٢ .رأحدمها من اآلخ
وكما هو واضح أن العلة القادحة تضعف احلديث وغري القادحة ال تؤثر         

هي سبب قادح مؤثر يف احلديث مـع أن         : والعلة القادحة . على صحته 
    .ظاهر احلديث السالمة

    مباذا يرمز للعدل الضابط؟: ١٧السوال 
- ثقة متقن- ثقة ثبت-أوثق الناس: الضابط برموز منها يرمز للعدل  : اجلواب

    .ثقة ثقة ـ ثقة ـ حجة-ثقة فقيه -ثقة حجة
   ؟"ال بأس به: "ماذا يعين قول ابن معني يف الرجل: ١٨السوال 
    .، يعىن أنه ثقة"ال بأس به: "قول ابن معني يف الرجل: اجلواب
    كتاب؟من احملدث الذي ضعف بسبب عدم ضبط ال: ١٩السوال 
هو سفيان بن وكيع، كان له وراق سوء يدِخل يف كتبه ما ليس منها             : اجلواب

    .فضعف بسببه
    ما فائدة أصح األسانيد؟: ٢٠السوال 
 تكون أحـد   -٢.  االطمئنان على صحة احلديث    -١: هلا فوائد منها     :اجلواب

    .املرجحات عند االختالف
  . البخاري؟-٢. أمحد بن حنبل-١: ما أصح األسانيد عند: ٢١السوال 
الزهري، عن سامل، عن أبيه ، وأصحها عند :  أصح األسانيد عند أمحد:اجلواب

    .مالك، عن نافع، عن ابن عمر: البخاري
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    ما أصح األسانيد عن أيب بكر رضى اهللا عنه ؟: ٢٢السوال 
 إمساعيل بن أيب خالد،   : أصح األسانيد عن أيب بكر رضى اهللا عنه هو        : اجلواب

    .عن قيس بن أيب حازم، عن أيب بكر
  ؟رضى اهللا عنهماما أوهى األسانيد عن الصديق، وعن علي : ٢٣السوال 
صدقة الدقيقي، عن فرقد السبخي، عن :  أضعف األسانيد عن الصديق :اجلواب

وأضعف األسانيد   ] ١/١٨٠انظر تدريب الراوي ج   . [مرة الطيب، عنه  
في، عن احلارث األعور، عـن    عمرو بن مشر، عن جابر اجلع     : عن علي   

    .علي
 حديث  -حديث صحيح   : أي هذه االصطالحات أعلى رتبة    : ٢٤السوال  

   حديث رجاله ثقات؟-صحيح اإلسناد
حديث صحيح؛ وذلك ألنه قد يكون احلـديث        :  أصحها األول، أي   :اجلواب

رجاله ثقات، لكن فيه من مل يسمع ممن فوقه، فيكون منقطعـاً، وقـد             
    .ده صحيحاً، إال أنه شاذ أو معلليكون احلديث إسنا

    من أول من اعتىن جبمع الصحيح ؟: ٢٥السوال 
أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، :  أول من اعتىن جبمع الصحيح:اجلواب

    .وتاله صاحبه وتلميذه مسلم بن احلجاج النيسابوري 
ما شرط كل من البخاري ومـسلم إلخـراج احلـديث يف            : ٢٦السوال  

    ؟صحيحه
يكون الراوي عاصر شـيخه،    :  شرط البخاري املُعاصرة، واللُّقْيا، أي     :اجلواب

زاد بعضهم مع إمكـان  [وثبت عنده مساعه منه، وشرط مسلم املعاصرة  
    ].اللقيا
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ما رأيكم فيمن يقتصر على الصحيحني دون غريمها من كتب          : ٢٧السوال  
  السنة، وهل البخاري ومسلم اشترطا إخراج كل صحيح؟ 

ال شك أنه مجانب للصواب، بل وواقع يف الضالل لرده سنة رسول            : اجلواب
اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت ثبتت يف غري البخاري ومسلم، فلم يشترط             
البخاري ومسلم إخراج كل صحيح ، فقد نقل أهل العلم عن البخاري            

وتركت مـن  : أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ونقلوا عنه أيضاً     : قوله
ح خمافة الطول، وقد صحح البخاري نفسه أحاديث ليـست يف           الصحا

صحيحه، وذلك يتضح بصورٍة كبرية يف سؤاالت الترمذي له، كما يف           
: ونقل أهل العلم عن مسلم كـذلك      . سنن الترمذي، والعلل الكبري له      

فال شك إذن يف ضـالل      . ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا       
    .سوامهامن اقتصر على الصحيحني ورد ما 

ال أعلم كتاباً يف العلـم  :"على أي شيِء يحمل قول الشافعي      : ٢٨السوال  
    ؟"أكثر صواباً من كتاب مالك

    . هذا قاله قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما:اجلواب
    ما موضوع املستخرج؟: ٢٩السوال 
من هو أن يعمد املصنف إىل الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه           : اجلواب

غري طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه يف شـيخه، أو مـن فوقـه،          
أن ال يصل إىل شيخ أبعد حىت يفقد سنداً يوصله إىل األقـرب    : وشرطه

إال لعذر من علو أو زيادٍة مهمة، أو تصريح بتحديث أو تسمية من مل              
    .ينسب أو غري ذلك
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  ما موضوع املستدرك؟: ٣٠السوال 
إىل شرط صاحب كتاب، ويسحب هذا الشرط       هو أن يعمد مصنفه     : اجلواب

على أحاديث ليست يف الكتاب، فإذا انطبقت أدرجها يف كتاب، وهذا           
    .كما فعل احلاكم مع البخاري ومسلم. يسمى مستدرك

   ما املوقف من مستدرك احلاكم؟: ٣١السوال
ال شك أن فيه ما هو صحيح، ولكن فيه أيضاً ما هو حسن وضعيف، : اجلواب

 وينبغي التيقظ التام لكل ما تفرد به احلاكم، وال يغرنك           بل وموضوع، 
حديث صحيح اإلسناد، وموافقة الذهيب لـه، فاحلـاكم         : قول احلاكم 

متساهل جداً يف القضاء بالصحة، ومل ينقح كتابه، والـذهيب كـذلك            
متساهل يف هذا الباب، فكم من رجل يتكلم فيه الـذهيب يف امليـزان،              

    .ى املستدركويصحح حديثه يف تعليقه عل
صحيح : اذكر بعض األخطاء اليت يقع فيها احلاكم عند قوله          : ٣٢السوال

    على شرط الشيخني ومل خيرجاه؟
يعمد احلاكم رمحه اهللا مثالً إىل سند فيه هشيم عن الزهري، فيقول فيه : اجلواب

صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه، وذلك منه بنـاًء علـى أن             : 
جال الشيخني، وكوما من رجـال الـشيخني        هشيما والزهري من ر   

صحيح كما ذكر احلاكم رمحه اهللا لكن هنا نقطة وقع احلاكم بسببها يف     
أن هشيماً ضعيف يف الزهري خاصة، فلـم يخـرج          : الوهم، أال وهي  

البخاري وال مسلم هلشيم عن الزهري وإمنا أخرجا هلشيم عـن غـري             
عنه؛ وذلك ألن هشيماً    الزهري، وأخرجا للزهري من رواية غري هشيم        

كان قد دخل على الزهري فأخذ عنه عشرين حديثاً، فلقيه صاحب له            
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وهو راجع، فسأله رؤيتها، وكان ثَم ريح شديدة، فذهبت باألوراق من           
يد الرجل، فصار هشيم حيدث مبا علق منها بذهنه، ومل يكـن أتقـن              

ك القول وكذل. حفظها، فوهم يف أشياء منها، ضعف يف الزهري بسببها
يف مساك عن عكرمة فهو سند ملفق من رجال الشيخني، فسماك مـن             

مساك عن عكرمة ال    : رجال مسلم، وعكرمة من رجال البخاري، فقوله      
من شرط البخاري، وال من شرط مسلم، ورواية مساك عـن عكرمـة             

إنه على شرط   : مضطربة، فيقول احلاكم يف إسناد كسماك عن عكرمة         
فينبغي أن يحكم على كل حديث مبـا   .يف ذلكالشيخني، فيظهر ومهه   

  .يستحق بعد النظر يف طريقه، ويف سنده ورواته
  ما مراتب احلديث الصحيح، ومباذا انتِقدت؟: ٣٣السوال 
أعالها مرتبة ما اتفق عليه الشيخان، مث مـا         : قال مجع من أهل العلم    : اجلواب

ـ            رطهما ومل  أخرجه البخاري، مث ما أخرجه مسلم، مث ما كان على ش
خيرجاه، مث ما كان على شرط البخاري، مث ما كان على شرط مسلم، مث 
ما أخرجه الذين اشترطوا يف كتبهم الصحة، وانتقد هذا الترتيب بـأن            
املتواتر أعالها صحة، ودِفع هذا االنتقاد بأن املتواتر ليس من مباحـث            

أيضاً وانتقدت  . اإلسناد، فهو خارج من البحث، فهو صحيح بال حبث          
بأن ما رواه اجلماعة أعلى صحة مما أخرجه الشيخان، ودفع بأن من مل             
يشترط الصحة إلخراج احلديث ال يزيد إخراجه للحديث صحة، ولكن         
يظهر أن ما أخرجه اجلماعة ينبغي أن يكون أعلى رتبة من املتفق عليه،             

  .فالبخاري ومسلم داخالن يف اجلماعة
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   ؟)الزوائدجممع (ماذا تعرف عن : ٣٤السوال
مسند أمحـد، وأيب يعلـى،      : هو كتاب مجع زوائد ستة كتب وهي      : اجلواب

علـى  ) الكبري واألوسط والـصغري   : (والبزار، ومعاجم الطرباين الثالثة   
    ).األمهات(الكتب الستة 

    ما سنن النسائي املعدودة يف الكتب الستة؟: ٣٥السوال
    ).اتىب(هي السنن الصغرى : اجلواب
    ملاذا انتقى النسائي السنن الصغرى من السنن الكربى؟: ٣٦السوال
  . بانتقاء الصحيح من السنن الكربى بناء على طلب أمري الرملة منه:اجلواب
    ما شرط النسائي يف كتابه؟: ٣٧السوال
ال يترك راوياً إال إذا اجتمع اجلميع على ترك حديثه، وفسر ابن حجر           : اجلواب

إمنا أراد بـذلك إمجاعـاً      : وسطني، فقال اجلمع بطبقيت املتشددين واملت   
    .خاصاً، مث ذكر الذي فحواه ما تقدم

    اذكر بعض املتشددين واملتوسطني؟: ٣٨السوال
. أبـو حـامت   ، حيىي بن معني  ، شعبة حيىي القطان  : أمثلة للمتشددين : اجلواب

أمحد بـن حنبـل     ، عبد الرمحن بن مهدى   ، سفيان الثوري : املتوسطني
    .البخاري

    ما شرط الترمذي؟: ٣٩السوال
ما :  كما نِقلَ عنه يف شروط األئمة اخلمسة للحازمي        -قال الترمذي : اجلواب

  .أخرجت يف كتايب إال حديثاً عمل به الفقهاء
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  اذكر مقاصد األئمة اخلمسة يف خترجيهم للحديث؟: ٤٠السوال
وأما فرق ما بني األئمة اخلمسة مـن        : يف شروط األئمة اخلمسة قال    : اجلواب
فغرض البخاري ختريج األحاديث الصحيحة املتصلة واستنباط      : * لقصدا

الفقه والسرية والتفسري، فذكر عرضاً املوقوف واملعلق، وفتاوى الصحابة       
والتابعني وآراء الرجال، فتقطعت عليه متون األحاديـث وطرقهـا يف           

وقصد مسلم جتريد الصحاح بدون تعرض لالستنباط،       . * أبواب كتابه 
ومهة أيب داود مجـع  . *  ترتيب، ومل تتقطع عليه األحاديثفجمع أجود 

األحاديث اليت استدل ا فقهاء األمصار، وبنوا عليها األحكام، فصنف          
: سننه، ومجع فيها الصحيح واحلسن واللني والصاحل للعمل، وهو يقول           

وما كان منها ضعيفاً    . ما ذكرت يف كتايب حديثاً أمجع الناس على تركه        
ه، وما كان فيه علة بينها، وترجم على كل حديث مبا قـد      صرح بضعف 

استنبط منه عامل ، وذهب إليه ذاهب، وما سكت عنه فهو صاحل عنده،             
وملمح الترمـذي اجلمـع بـني       . * وأحوج ما يكون الفقيه إيل كتابه     

وطريقة . الطريقتني كأنه استحسن طريقة الشيخني حيث بينا وما أما        
 ما ذهب إليه ذاهب، فجمع كلتا الطـريقتني،         أيب داود حيث مجع كل    

وزاد عليهما بيان مذاهب الصحابة والتابعني، وفقهاء األمصار، واختصر     
طرق احلديث، فذكر واحداً وأومأ إىل ما عداه، وبين أمر كل حـديث           
من أنه صحيح أو حسن أو منكر، وبين وجه الضعف، أو أنه مستفيض             

جت يف كتايب هذا إال حديثاً عمل به        ما أخر : قال الترمذي   . أو غريب 
: ، وحديث   "فإن شرب يف الرابعة فاقتلوه    "بعض الفقهاء، سوى حديث     

   ".مجع بني الظهر والعصر باملدينة من غري خوف وال سفر"
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    اذكر طرفاً من طريقة عمل الترمذي يف سننه ؟: ٤١السوال
قد نص مسلم رمبا أنه يسلك مسلك اإلمام مسلم يف بعض األحيان، ف   : اجلواب

على أنه رمبا أخرج احلديث يف صحيحه من طريق ضـعيف؛ لعلـوه،             
واحلديث معروف عند أئمة هذا الشأن من طريق العدول، ولكن بإسناد           

 - أي علـى مـسلم     -ويف شرح مسلم أنه أنكر أبو زرعة عليه        .نازل  
روايته يف صحيحه عن أسباط بن نصر، وقطن بن نسري، وأمحـد بـن              

إمنا أدخلت من حديث أسـباط وقطـن        : ل مسلم عيسى املصري، فقا  
 إال أنه رمبا وقـع إيلَّ عنـهم        -وأمحد ما قد روى الثقات عن شيوخهم      

بارتفاع، ويكون عندي برواية أوثق منهم برتول، فأقتصر على ذلـك،           
  انتهي. وأصل احلديث معروف من رواية الثقات

    هل نسخ الترمذي كلها واحدة؟ برهن على قولك ؟: ٤٢السوال
ليست كلها واحدة، ففي بعضها حسن، ويف بعضها حسن صـحيح       : اجلواب

، "الصلح جائز بني املـسلمني  : "يف احلديث الواحد، مثال ذلك حديث   
مل يتِبعه الترمذي بتصحيح وال حتسني، : قال الصنعاين يف توضيح األفكار

    .حسن صحيح: ويف كثري من النسخ 
    أخرجه البخاري؟:  بقوهلماماذا يعىن البيهقي والبغوي: ٤٣السوال
    .يعنيان أن البخاري أخرج أصل احلديث: اجلواب
    عرف اهول؟: ٤٤السوال
: جمهول العني   .  جهالة حالٍ  -جهالة عٍني   :  تنقسم اجلهالة إىل نوعني    :اجلواب

): أو الوصف(جمهول احلال . هو من روى عنه راٍو واحد ومل يوثقه معترب
وجمهـول العـني يف     . ر، ومل يوثقه معترب   هو من روى عنه راويان فأكث     
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الغالب ال يصلح يف الشواهد، وال يف املتابعات، بينما جمهول احلال يصلح 
وقد تساهل بعض أهل العلم يف جهالة التابعني،  .يف الشواهد واملتابعات    

ورقوا أحاديث بعض من جهلت حاله من التابعني إىل احلسن، بل وإىل            
خـري  : " ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      الصحة، برهام يف ذلك قو    
    ".الناس قرين، مث الذين يلوم

    ما حكم حديث املختلط الثقة؟: ٤٥السوال
يبحث عن الرواة عنه قبل االختالط، والرواة بعد االختالط، ويصحح  : اجلواب

حديث من روى عنه قبل االختالط، ويتوقف يف حديث من روى عنه            
    .بعد االختالط

   ما رتبة ابن حبان والعجلي يف توثيق ااهيل؟:٤٦السوال
    .ابن حبان والعجلي متساهالن يف توثيق ااهيل: اجلواب
  ما هو الفرق بني املسانيد، وكتب السنن، واملعاجم أيهما أصح؟: ٤٧السوال
املسانيد فيها كل صحايب ومروياته، وكذلك املعـاجم إال أن فيهـا            : اجلواب

ف املعجم باستثناء العشرة املبشرين باجلنـة       الصحابة مرتبون على حرو   
فهم مقَدمون ، أما كتب السنة فهي مرتبة علـى األبـواب الفقهيـة              
فيذكرون الترمجة للباب، مث يذكرون ما وقع هلم يف هذه الترمجـة مـن     

وينبغي أن يعلم أن املسانيد واملعاجم كتـب        . حديث أي صحايب كان   
أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليـه       سنة أيضاً، من ناحية احتوائها على       

املرتبة علـى  -وسلم، أما من ناحية الصحة ففي الغالب أن كتب السنة        
 أكثر صحة إذ إن مؤلفيها يتحرون ما يشهد لترامجهم، -األبواب الفقهية

أصح من ) املرتبة فقهياً(ولكن ال يعىن هذا أن كل حديث يف كتب السنة     
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.  األمر نسيب أغليب، واهللا أعلم     كل حديث يف املسانيد واملعاجم، ولكن     
املبشرون باجلنة من أ صحاب ا لنيب كثري، ولكن ا ملرا د بالعشرة هـم               
الذين مجعهم حديث واحد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهم أبـو             
بكر عمر عثمان علي طلحة الزبري سعد بن أ يب وقاص وعبد الرمحن بن              

    . تعاىل عليهم أمجعنيعوف وأبو عبيدة وسعيد ابن زيد رضوان اهللا
    .اذكر بعض الشروح لكتب االحاديث: ٤٨السوال
عمدة القاري وفتح الباري ونزهة القاري      : شروح صحيح البخاري  : اجلواب
  ، )باللغة األردية(

اكمال املعلم املعروف بشرح صـحيح      ، شرح النووي :شروح صحيح مسلم  
  مسلم للقاضي عياض املالكي 

  ن أيب داؤد للعالمة بدرالدين العيين شرح سن:شرح سنن أيب داؤد
 شرح السيوطي على مسلم شرح السيوطي       –املفهم على شرح مسلم للقرطيب      

    .مسند أمحد،  على سنن النسائي
    ما الشواهد اليت تشري إىل أن اخلرب موضوع؟: ٤٩السوال
 إقرار واضعه بالوضع، كما أقر نوح بن        -١: على ذلك شواهد منها   : اجلواب

امللقب بنوح اجلامع، أنه وضع على ابن عباس أحاديـث يف           أيب مرمي و  
 ما يرتل مرتلة اإلقرار كأن حيدث عن        -٢. فضائل القرآن سورة سورة     

شيخ حبديث ال يعرف إال عنده، مث يسأل عن مولده، فيـذكر تارخيـاً              
معينا، مث يتبني من مقارنة تاريخ والدة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ املروى       

اوي ولد بعد وفاة الشيخ، أو حنو ذلك، كما ادعى مأمون بن            عنه أن الر  
مىت : أمحد اهلروي أنه مسع من هشام ابن عمار فسأله احلافظ ابن حبان           
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فإن هشاماً الـذي    : سنة مخسني ومائتني، فقال له    : دخلت الشام؟ قال  
    .هذا هشام بن عمار آخر:  فقال٢٤٥تروي عنه مات سنة 

 ركاكة اللفظ وفساد -٤. ي، أو فيهما معاً قرائن يف الراوي أو املرو -٣
    .املعىن واازفة الفاحشة

 خمالفة صرحية ملا ورد يف الكتاب والسنة الصحيحة، فإذا وجد شيء            -٥
    .من ذلك وجب البحث وراء احلديث بدقة حىت نقف على حقيقته

    هل جتوز رواية احلديث املوضوع ؟: ٥٠السوال
ملوضوع إال للتحذير منه والتنبيه عليه ، قـال       ال جتوز رواية احلديث ا    : اجلواب

من حدث عين حبديث يرى أنه كذب : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الـدين  : "وقال عليه الصالة والـسالم . رواه مسلم" فهو أحد الكاذبني  

    ".هللا ولكتابه ولرسوله: ملن؟ قال: قلنا. النصيحة
    اذكر بعض أقسام الوضاعني؟: ٥١السوال
 منهم زنادقة أظهروا اإلسالم وأبطنوا الكفر، ومنـهم أهـل البـدع      :اجلواب

واألهواء، كالرافضة، واخلطابية، يضعون أحاديث تعزز مذاهبهم الباطلة، 
ومنهم املنتسبون إىل الزهد يضعون أحاديث يرغبون ا الناس، ويرهبوم 
بزعمهم، ومنهم القصاص، ومنهم علماء السالطني الـذين يـضعون          

    . إرضاًء حلكامهماألحاديث
  اذكر بعض الكتب املؤلفة لألحاديث املوضوعة؟: ٥٢السوال
األباطيل للجوزقاين، واملوضوعات البن اجلوزي ، والـآليلء        :  منها :اجلواب

املصنوعة، وكراسة الرغيب الـصنعاين اللغـوي، والفوائـد اموعـة           
باين، للشوكاين، وسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة للشيخ ناصر األل
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    .وكذلك الكتب املؤلفة يف الضعفاء
    ما مدى تثبت ابن اجلوزي يف كتابه املوضوعات؟: ٥٣السوال
ابن اجلوزي متسرع يف احلكم على احلديث بالوضع ، وقد حكم على  : اجلواب

إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قومـاً         : "حديث أيب هريرة مرفوعا   
".  أيديهم مثل أذناب البقر    يغدون يف سخط اهللا، ويروحون يف لعنته، يف       

  .واحلديث يف صحيح مسلم، وانظر السؤال التايل وإجابته
القول املسدد يف الذب عـن مـسند        (ماذا تعرف عن كتاب     : ٥٤السوال

    ؟)أمحد
هو كتاب ألفه احلافظ ابن حجر، ذكر فيه أربعة وعشرين حديثاً من            : اجلواب

 عليها بـذلك،    مسند أمحد ذكرها ابن اجلوزي يف املوضوعات، وحكم       
    .ورد عليه ابن حجر ودفع قوله

هل تربأ الذمة بذكر سند احلديث الضعيف مع عدم التنبيه على : ٥٥السوال
    ذلك؟

 ال تربأ الذمة إال إذا كان ذلك بني أهل العلم باألسانيد ، أما العوام فال :اجلواب
جيوز التلبيس عليهم، وقد كنت يوما أصلى اجلمعة يف بعض املـساجد            

ربى ، واملسجد على أشده يف موسم احلج، وإذا باخلطيب خيطب يف            الك
جنبوا مـساجدكم   : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : خطبته قال 

فحدثته بعد هذه اخلطبة وأوضحت له أن احلديث        ". صبيانكم وجمانينكم 
إنه : وهل قلت : ال يثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال يل          

 كيف يهرب من البشر، ويظن أنه جنا، واهللا من ورائـه            صحيح؟ انظر 
    .حميط
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    عرف احلديث احلسن وهل يحتج به؟: ٥٦السوال
 هو نفس تعريف الصحيح، إال أنه يف رجاله من هو خفيف الضبط،             :اجلواب

    .ويحتج به
  ؟") تقريب التهذيب("مباذا يرمز خلفيف الضبط يف التقريب : ٥٧السوال
    . صدوق يِهم- ال بأس به-صدوق : يف الضبط برمز يرمز خلف:اجلواب
    من الذي أدخل اصطالح احلسن ؟: ٥٨السوال
وقد سبق الترمذي البخاري وأبو حامت الرازي إىل هذا         .  هو الترمذي  :اجلواب

  .االصطالح وغريمها، ولكنه انتشر و اشتهر يف كتب الترمذي 
    ما شروط الترمذي للحسن؟: ٥٩السوال
 أن ال يكون يف إسـناده       -١:الترمذي للحكم باحلسن هي      شروط   :اجلواب

    .متهم بالكذب
    . أن يروي من غري وجه-٣. أن ال يكون شاذاً-٢
    حسن صحيح؟: ما معىن قول الترمذي: ٦٠السوال
 اعلم أوالً أنه اختلف العلماء يف هذا التعريف والذي اختاره احلافظ يف  :اجلواب

أن يأيت من طريق واحد فيكون يف        : األوىل:خنبة الفكر أن لذلك حالتني    
الطريق رجل اخِتلَف يف تصحيح حديثه ويف حتسينه فيكون صـحيحاً           

أن : الثانيـة .باعتبار من صحح حديثه، وحسناً باعتبار من حسن حديثه     
    .يأيت من طريقني فيكون حسناً من إحدامها صحيحاً من األخرى 

    صدوق خيطئ؟: تقريبما حكم حديث من قيل فيه يف ال: ٦١السوال
 ينبغي أن تراجع ترمجة مثل هذا بتوسع ، فإن كان احلديث الذي بني              :اجلواب

وإن مل يكـن  . يديك من األحاديث اليت أخطأ فيها تتوقف يف احلديث         
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    .من األحاديث اليت أخطأ فيها يحسن حديثه
    ؟"وما مل أذكر فيه شيئاً فهو صاحل" ما معىن قول أيب داود: ٦٢السوال
 محلها بعض أهل العلم على احلسن ، أي ما سكت عنه فهو حسن،              :اجلواب

ومحلـها  . ومنهم ابن الصالح ومحلها بعضهم على أنه صاحل لالحتجاج       
    .آخرون على ما هو أعم من ذلك 

    هل كل ما سكت عنه أبو داود فهو حسن؟: ٦٣السوال
، وقد سئل   ليس األمر كذلك ، بل فيه الصحيح واحلسن والضعيف          : اجلواب

يث سكت عنـها يف سـننه فحكـم         أبو داود سأله اآلجري عن أحاد     
وينبغي أن تتبع أسانيد األحاديث من سنن أيب داود وحيكـم           . بضعفها

    .عليها مبا تستحق
    ما هو اصطالح البغوي يف املصابيح؟ وما مدى صحته؟: ٦٤السوال
مها صحيح، إن ما أخرجه البخاري ومسلم أو أحد      :  قال ما مضمونه     :اجلواب

وإن احلسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشـباههما وال شـك أنـه              
    .اصطالح خاطيء وهو اصطالح خاص به

    عرف احلديث الضعيف ؟: ٦٥السوال
   . هو ما مل تتوافر فيه شروط الصحة أو احلُسن :اجلواب
  عرف احلديث املنقطع؟: ٦٦السوال
كون االنقطاع يف موضع    هو ما سقط من وسط إسناده رجل، وقد ي        : اجلواب

    .واحد، وقد يكون يف أكثر من موضع
    عرف املقطوع؟: ٦٧السوال
  . هو املوقوف على التابعي قوالً أو فعالً:اجلواب
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  عرف احلديث املرسل؟: ٦٨السوال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أو         :  هو حديث التابعي إذا قال     :اجلواب

بكبار التابعني ، واختصاصه بكبار كلمة حنوها، وخصه بعض أهل العلم      
التابعني هي الصورة اليت ال خالف فيها، وأطلق بعض أهل العلم املرسل            

    .على ما سقط من إسناده رجل من أي موضع كان
  من أي أقسام احلديث يكون احلديث املرسل؟: ٦٩السوال
   .املرسل من أقسام الضعيف: اجلواب
    ثل هلا ؟م، ما حكم مراسيل الصحابة : ٧٠السوال
 مراسيل الصحابة مقبولة معمول ا عند أهل العلم وكمثال لذلك قول :اجلواب

أول ما بِديء به رسول اهللا صلى اهللا عليه         : "... عائشة رضى اهللا عنها   
؛ فعائشة مل تدرك القـصة ، هـذا     .." وسلم من الوحي الرؤيا الصاحلة    

 الذي مل مييـز     وننبه على أن أكثر أهل العلم جيعلون أحاديث الصحايب        
  .على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كحكم مراسيل كبار التابعني

عن سعيد : هل يضر عدم ذكر اسم الصحايب؟ مثالً كقول قائل      : ٧١السوال
  عن رجل من أصحاب النيب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟

    . ال يضر ذلك لكون الصحابة رضى اهللا عنهم كلهم عدول:اجلواب
    ما هو تفصيل الشافعي بالنسبة لقبول املراسيل؟: ٧٢السوال
 أن تأتى من    -١: الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعني بشروط وهي         :اجلواب

 . أو أن تعتضد بقول صحايب أو أكثر العلماء     -٢ .وجه آخر ولو مرسلة   
 إذا كان املرسل لو مسى ال يسمي إال ثقة فحينئذ يكـون مرسـله               -٣

ض إىل رتبة املتصل، وكبار التابعني كسعيد بن املسيب،         حجة، وال ينه  
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وإن كان بعض أهل العلم يعد عبيد اهللا يف  .وعبيد اهللا بن عدى بن اخليار     
الصحابة اللذين ولدوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم ومل             

    .مييزوا
    مثل ملن تعد مراسليهم من أضعف املراسيل؟: ٧٣السوال
  . البصري الزهري حيىي ابن أيب كثريمثل احلسن: اجلواب
   مثل للمقلوب يف املنت؟: ٧٤السوال
إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بالل فال تأكلوا وال              ":اجلواب

    ".تشربوا
  ".ا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتومإن بالالً يؤذن بليل فكلو: "الصواب

  مثل للمقلوب يف السند؟: ٧٥السوال
كعب بـن  : " قد يكون القلب يف اإلسناد يف اسم راٍو أو نسبه، يقول   :اجلواب

    ."مرة بن كعب"بدل" مرة
إذا :"على أي شيء يحمل قول أمحد وابن مهدي وابن املبارك           : ٧٦السوال

روينا يف احلالل واحلرام شددنا، وإذا روينـا يف الفـضائل وحنوهـا          
  ؟"تساهلنا

ديث احلسن الذي مل يصل إىل درجـة        محله بعض أهل العلم على احل      :اجلواب
الصحة، فإن التفريق بني الصحيح واحلسن مل يكن يف عصرهم، بل كان        

    .أكثر املتقدمني ال يصف احلديث إال بالصحة أو الضعف فقط 
    ما شروط العمل باحلديث الضعيف عند من يعمل به؟: ٧٧السوال
 أو املواعظ  أن يكون احلديث يف القصص-١: لذلك شروط وضعوها :اجلواب

 أن يندرج   -٣ . أن يكون الضعف غري شديد     -٢  .أو فضائل األعمال
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 أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقـد           -٤.حتت أصل معمول به   
    .االحتياط 

    ما معىن حديث ال أصل له ؟: ٧٨السوال
  .ال إسناد له:  معناه:اجلواب
    كيف يعرف ضبط الراوي؟: ٧٩السوال
فقة احلفاظ املتقنني الضابطني إذا اعترب حديثه حبديثهم، فإن          يعرف مبوا  :اجلواب

كانت أغلب أحاديثه موافقة ألحاديثهم عرف ضـبطه، وإن كثـرت           
   .خمالفاته اختل ضبطه

    ما احلديث املتروك؟: ٨٠السوال
 هو الذي يرويه من يتهم بالكذب، وال يعرف ذلك احلديث إال مـن        :اجلواب

    .العامةجهته، ويكون خمالفاً للقواعد 
    عرف احلديث املعلق؟: ٨١السوال
  . هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إىل آخر اإلسناد:اجلواب
    إىل كم قسم تنقسم املعلقات وما هي؟ مثل ملا تقول ؟: ٨٢السوال
  . وروى-ذكر-قال:  معلقات بصيغة اجلزم حنو-١: تنقسم إىل قسمني:اجلواب
    . يروى- يقال-يذْكر:  معلقات بصيغة التمريض حنو-٢
    هل املعلق ضعيف أو صحيح؟: ٨٣السوال
 بصورة أولية فاملعلق من قسم الضعيف إال أن نقف علـى الرجـال              :اجلواب

    .احملذوفني، ومن ثَم حنكم عليه مبا يستحق
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  هل املعلقات اليت يف صحيح البخاري على شرطه؟: ٨٤السوال
ألنه قـد   ،ليست املعلقات اليت يف صحيح البخاري كلها على شرطه          :باجلوا

باجلامع املسند الصحيح املختصر يف امور رسول اهللا صلى         (وسم كتابه   
  ).وسننه وأيامه .اهللا عليه وسلم 

  ما حكم املوقوفات املعلقة يف صحيح البخاري ؟:٨٥ السوال
وال جيزم  ، على شرطه    ولو مل يكن  ،جيزم البخاري منها مبا صح عنده       :اجلواب

إما مبجيئه ،إال حيث يكون منجربا ،مبا كان يف اسناده ضعيف أو انقطاع 
    أفاده احلافظ.وإما بشهرته عمن قاله ،من وجه اخر 

ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر      "ماذا تعرف عن حديث   : ٨٦السوال
    ؟" واحلرير واخلمر واملعازف

ري معلقاً يف كتاب األشربة من صحيحه،       هذا احلديث أخرجه البخا   : اجلواب  
وضعفه ابن حزم وزعم    .وقال هشام ابن عمار، مث ساق السند      : قال فيه 

أنه معلق، ومن مث قرر مذهبه الفاسد يف إباحة املالهي، لكن احلـديث             
رواه أمحد يف مسنده، وأبو داود يف سـننه، والربقـاين يف صـحيحه،              

إىل هشام بن عمار وغـريه، فـصح        والطرباين والبيهقي مسنداً متصالً     
واندفع ما قرره ابن حزم  رمحه اهللا وعفا عنه وقـد    .احلديث واحلمد هللا    

صيانة صحيح مسلم مـن     "أجاب ابن الصالح بثالثة أوجه، وذلك يف        
، الوجه األول والثالث نرى فيه تعسفاً ، والـصواب          " اإلخالل والغلط 

  .الوجه الثاين وقد أثبتناه
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    ذا تعرف عن كتاب تغليق التعليق؟ما: ٨٧السوال
 ألفه لوصل ما ذكـر      -رمحه اهللا - هو كتاب قيم للحافظ ابن حجر        :اجلواب

    .معلقاً يف صحيح البخاري
هل تدخل املعلقات فيما انتقده الـدارقطين علـى البخـاري     : ٨٨السوال

  ومسلم ؟
    . ال تدخل املعلقات فيما انتقده الدارقطين على البخاري ومسلم:اجلواب
    كم حديثاً انتقده الدارقطين على البخاري ومسلم؟: ٨٩السوال
 يف اجلملة حنو من مائيت حديث، انتقد على البخاري مائة وعـشرة              :اجلواب

أحاديث ، شاركه مسلم يف إخراج اثنني وثالثني منها، وانتقـد علـى             
، راجع  )مبا فيها اليت شاركه البخاري فيها     (مسلم مخسة وتسعني حديثاً     

فتح الباري، ورسالة بني اإلمامني والدارقطين لربيع بن هـادي،          مقدمة  
    .ورسالة اإللزامات والتتبع ملقبل بن هادي

    هل مت للدارقطين االنتقاد يف كل األحوال؟: ٩٠السوال
 مل يتم له االنتقاد يف كل األحوال، فقد أصاب يف بعضها، وأخطأ يف              :اجلواب

  .سند احلديث دون متنه ما ينتقد -بل كثرياً-وأحياناً. اآلخر
  عرف احلديث املسند؟: ٩١السوال
هو ما اتصل إسناده إىل رسول اهللا صلى        :  قول احلاكم  -١:فيه أقوال : اجلواب

    .اهللا عليه وسلم
هـو  :  قول ابن عبد الرب    -٣.هو ما اتصل إىل منتهاه    :  قول اخلطيب  -٢

.نقطعاًاملروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سواء كان متصالً أو م
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  عرف املتصل؟: ٩٢السوال
 هو املنايف لإلرسال واالنقطاع، ويشمل املرفوع إىل النيب صـلى اهللا            :اجلواب

عليه وسلم واملوقوف على الصحايب، فعليه يكون املتصل هو الذي مسعه           
كل راٍو من الذي قبله، ويشمل املرفوع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليـه              

    .يبوسلم، واملوقوف على الصحا
    عرف املرفوع ؟: ٩٣السوال
 هو ما أضيف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قوالً أو فعالً عنه، سواء                :اجلواب

    .كان متصالً أو منقطعاً أو مرسالً ، هذا قول األكثر
    عرف املوقوف؟: ٩٤السوال
  . هو املوقوف على الصحايب قوالً أو فعالً:اجلواب
    كم الرفع؟هل تفسري الصحايب له ح: ٩٥السوال
   . تفسري الصحايب ليس له حكم الرفع:اجلواب
    هل ِذكْر الصحايب سبب نزول اآلية له حكم الرفع؟: ٩٦السوال
    . ذكر مجع من أهل العلم ذلك:اجلواب
لـه حكـم   " ينا عن كذا  "و  " أمرنا بكذا " هل قول الصحايب  : ٩٧السوال

    الرفع؟
 ما جاء به اهللا على لسان نبيـه   هذا له حكم الرفع، فاألمر والنهي هو :اجلواب

    .حممد صلى اهللا عليه وسلم
كنا نفعل كذا على عهد رسول اهللا صلى        : " هل قول الصحايب  : ٩٨السوال

    له حكم الرفع؟" اهللا عليه وسلم
    . أكثر أهل العلم على أن ذلك له حكم الرفع:اجلواب
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ئـشة أن    عن عروة عن عا    -١:ما الفرق بني الصيغتني اآلتيتني    : ٩٩السوال
 عن عروة أن عائشة قالت      -٢: . . . النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     

  ؟.....يا رسول اهللا :
 الثانية يعدها بعض أهل العلم مرسلة؛ ألن عروة مل يدرك القصة، بينما :اجلواب

    .األوىل متصلة
  عرف تدليس اإلسناد؟: ١٠٠السوال
نه موِهماً أنه مسعه منـه، أو   هو أن يروي عن من لقيه ما مل يسمعه م          :اجلواب

هو أن يسقط احملدث شيخه، ويحدث عن شيخ شيخه بلفظ : بتعبري آخر
 قال، ويكون قد مسع من شيخ شـيخه    - أن -حمتمل السماع، مثل عن     

    .أما هذا بعينه فسمعه منه بواسطة. بعض األحاديث
    هل يقبل حديث املدلس إذا كان ثقة؟: ١٠١السوال
  . قال يل- مسعت-أخربين: إال إذا صرح مبا يفيد السماع حنو ال يقبل :اجلواب
    عرف تدليس التسوية؟: ١٠٢السوال
أي قـد   ( هو إسقاط ضعيف بني ثقتني، قد مسع أحدمها من اآلخـر             :اجلواب

عرف أن أحدمها مسع عن اآلخر عدة أحاديث، لكن يف هذا احلـديث             
    ).بعينه كان بينهما واسطة، والواسطة ضعيف فأسقط

  هل يقبل حديث مدلس تدليس التسوية إذا كان ثقة؟: ١٠٣لسوالا
 ال يقبل إال إذا صرح يف السند بالتحديث من مدلس تدليس التسوية             :اجلواب

    .إىل اية السند
    مثَّل ملن اشتهر بتدليس التسوية؟: ١٠٤السوال
  .الوليد بن مسلم، وبقية بن الوليد:  كمثال هلم:اجلواب
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    دليس الشيوخ؟عرف ت: ١٠٥السوال
 هو اإلتيان باسم الشيخ أو كُنيته على خالف املشهور بـه ؛ تعميـة        :اجلواب

    .ألمره وتوعرياً للوقوف على حاله
  مثل لتدليس الشيوخ؟ ومن الذي اشتهر به؟: ١٠٦السوال
كر بن جماهـد املقـريء وابـن         اشتهر به اخلطيب البغدادي، وأبو ب      :اجلواب

    .اجلوزي
 اخلطيب يف كتبه عن أيب القاسم األزهري، وعن عبيد          يروي: أما األمثلة 

اهللا بن أيب الفتح الفارسي، وعن عبيد اهللا بن أمحد بن عثمان الـصرييف،      
وكذلك يروي عن احلسن بن حممد      .واجلميع شخص واحد من مشاخيه    

اخلالل،وعن احلسن بن أيب طالب، وعن أيب حممد اخلالل، واجلميع عبارة 
    .عن واحد

    عرف تدليس العطف؟: ١٠٧السوال
حدثنا فالن وفالن، وهو مل يسمع من الثاين املعطوف،         :  كأن يقول    :اجلواب

حـدثين حـصني   : كما ذُكر عن هشيم أنه خرج على أصحابه فقـال  
هل دلست عليكم اليوم؟    : ومغرية، مث استمر يف حديثه، مث قال لتالميذه       

ا مغرية فحدثين بل قد فعلت، أما حصني فقد حدثين، وأم: ال، قال: قالوا
  .فالن عنه

  هل هناك أنواع أخرى للتدليس؟: ١٠٨السوال
 نعم هناك تدليس حذف األداة، وتدليس السكوت، وتدليس البالد،          :اجلواب

أما تدليس حذف األداة فيحذف األداة مطلقاً، وتدليس السكوت كأن          
مومهاً " هشام بن عروة  : "حدثناً أو مسعت، مث يسكت، مث يقول      : يقول  
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وتدليس البالد كأن يقول حـدثين فـالن        .مسع منه وليس كذلك     أنه  
    .بالقاهرة، وهو يقصد قرية أخرى

  ما حكم عنعنة األعمش وقتادة وأيب إسحاق السبيعي؟: ١٠٩السوال
 يلزم أن يصرح كل منهم بالتحديث ، فإم مدلسون، لكن إذا روى             :اجلواب

كم تـدليس ثالثـة، مث      كفيت: عنهم شعبة فال تضر عنعنتهم، فإنه قال      
إن : وقد قال احلافظ ابن حجر يف عدة مواضع من فتح الباري          .ذكرهم  

هـذا مـضمون    ( رواية شعبة عن أي مدلس جترب عنعنة ذلك املدلس          
    ).كالمه

    ما حكم عنعنة أيب الزبري؟: ١١٠
 إذا روى عنه الليث، وكان هو يروي عن جابر ال تضر عنعنته، أمـا             :اجلواب

   .عنعنة أيب الزبري ال تقْبل يف الغالبغري ذلك فإن 
ما قولكم يف عنعنات األعمش عن أيب وائـل، وأيب صـاحل،    : ١١١السوال

    وإبراهيم النخعي؟
 عدد من العلماء يقبلون مثل هذه العنعنات، ويـصححون حـديث            :اجلواب

األعمش عنهم وإن عنعن، إال إذا وجد هناك ما يشعر بتدليس، فحينئذ            
  .نظر يف تصريح لألعمش بالتحديثيتوقف حىت ي

    من الذي اشتهر أنه ال يدلس إال عن ثقة؟: ١١٢السوال
    . هو سفيان بن عيينة:اجلواب

خطبنا فالن، ويقصد أنه خطب أهل بلده، وقد        : قد يقول احملدث  : تنبيه
كقـول احلـسن   :... أشار إىل ذلك السخاوي يف فتح املغيث فقـال       

بنا عتبة بن غزوان، وأراد أهل البصرة      خطبنا ابن عباس ، وخط    : البصرى
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حدثنا أبو هريرة،   : بلده، فإنه مل يكن ا حني خطبتهما، وحنوه يف قوله         
  .قدم علينا معاذ اليمن، وأراد أهل بلده؛ فإنه مل يدركه: وقول طاوس

    ما املُدرج؟: ١١٣السوال
سمعها  هو أن تزاد لفظة يف احلديث من كالم الراوي، فيحسبها من ي            :اجلواب

مرفوعة يف احلديث؛ فريويها كذلك، وقد يكون اإلدراج يف السند أو يف        
  .املنت
    مثل للمدرج يف أول احلديث ؟: ١١٤السوال
أسبغوا الوضوء، ويـل    : (  حديث أيب هريرة رضى اهللا عنه مرفوعاً         :اجلواب

هنا من قول أيب هريرة ،      " أسبغوا الوضوء : " فلفظ  ) لألعقاب من النار  
أسبغوا الوضوء ، فـإين مسعـت       : ت صرحية فقال أبو هريرة    وقد جاء   

فتبني " ويل لألعقاب من النار     : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول      
  .أسبغوا الوضوء من قول أيب هريرة : أن لفظة

مرفوعاً من حديث عبد اهللا بن عمرو رضـى اهللا  " أسبغوا الوضوء "  ورد   :تنبيه
    .عنه
  يف وسط احلديث؟مثل للمدرج : ١١٥السوال
أو "حديث من مس ذكره أو أنثييه أو رفْغيه فليتوضأ، فلفظـة     :  مثاله :اجلواب

  .من قول عروة" أنثييه أو رفغيه
  مثل للمدرج يف آخر احلديث؟: ١١٦السوال
: "  حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم              :اجلواب

يده لوال اجلهاد واحلج وبر أمـي       للعبد اململوك أجران، والذي نفسي ب     
إىل آخـر   " والذي نفسي بيده  : "فلفظ" ألحببت أن أموت وأنا مملوك      
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احلديث من قول أيب هريرة الستحالة كون النيب صلى اهللا عليه وسـلم             
  .يقول ذلك

  مثل للمدرج يف اإلسناد؟: ١١٧السوال
عن واصل ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي، عن الثوري،   :  مثاله :اجلواب

األحدب، ومنصور، واألعمش، عن أيب وائل، عن عمرو بن شرحبيل،          
أي الذنب أعظم؟ فإن رواية     ! يا رسول اهللا  : "قلت: عن ابن مسعود قال   

واصل هذه مدرجة على رواية منصور واألعمش، فإن واصالً يرويه عن           
    .أيب وائل عن ابن مسعود مباشرة ،ال يذكر فيه عمرو بن شرحبيل

   كيف يعرف املدرج؟: ١١٨السوال
 جميئه مفـصالً   -٢. مجع طرق احلديث   -١: يعرف املدرج بأمور منها    :اجلواب

    .من وجه آخر
 النص على -٤. استحالة كون النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك         -٣

    .ذلك من الراوي
  هل حدث أحد من الصحابة عن التابعني؟: ١١٩السوال
  .٧٦ص" التقييد واإليضاح" ا العراقي يف ثبت ذلك من عدة طرق ذكره:اجلواب
    ما هو احلديث املعضل ؟: ١٢٠السوال
    . هو ما سقط من وسط إسناده اثنان فأكثر على التوايل:اجلواب
    مىت حيكم على احلديث باالضطراب؟: ١٢١السوال
 تكافؤ الطرق، معىن تكافؤ     -٢. املخالفة -١: إذا توفرت شروط ثالثة    :اجلواب

ا صحيح، وهذا صحيح مثله، وهذا حسن وهـذا         هذ:الطرق أن يكون  
حسن مثله، أما معىن عدم تكافؤ الطرق أن يكون هذا حسنا ، وهـذا              
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 عدم إمكان اجلمع ، وقـد       -٣.أحسن ، أو هذا صحيحا، وهذا أصح        
    .يكون االضطراب يف السند أو يف املنت

  مباذا مثل أهل العلم للمضطرب يف املنت؟:١٢٢السوال
    .تحديد الصالة اليت حدث فيها الشك يف قصة ذي اليدين مثلوا ب:اجلواب
    مباذا مثلوا للمضطرب يف السند؟: ١٢٣السوال
 مثلوا حبديث جماهد عن احلكم بن سفيان مرفوعاً يف نضح الفرج بعد             :اجلواب

عن جماهد عن احلكم    : الوضوء، فقد اختلف عنه على عشرة أقوال فقيل       
عن :  أو ابن احلكم عن أبيه، وقيل      عن جماهد عن احلكم   :عن أبيه، وقيل    

  .جماهد عن رجل من ثقيف عن أبيه
  اذكر تعريفات العلماء للحديث الشاذ؟: ١٢٤السوال
ابن .فرد : اخلليلي.فرد ثقة : احلاكم.فرد ثقة خالف :  تعريف الشافعي:اجلواب

فرد ضـعيف ، أي تفـرد       : الثاين.تعريف الشافعي   : األول: الصالح  
. فعي يشترط أن يكون راويه ثقة خالف فيه غـريه    الضعيف أي أن الشا   

بينما احلاكم يشترط أن يكون راويه ثقة خالف أو مل خيـالف، بينمـا              
تعريـف  : األول:اخلليلي يشترط جمرد التفرد ، وابن الصالح له تعريفان        

والذي عليه العمل هو    .أن يكون راويه ضعيفًا تفرد به     : والثاين.الشافعي  
    .تعريف الشافعي رمحه اهللا

    ما هو احلديث املنكر؟: ١٢٥السوال
أي أنه إذا كان هناك ثقة خالف من .  هو ما خالف فيه الضعيف غريه :اجلواب

هو أوثق منه فحديث الثقة يسمى شاذاً، وحديث الثقات يسمى حمفوظاً، 
وإذا كان ضعيفاً وخالف من هو أرجح منه فحديث الضعيف يـسمى            
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    .منكراً ، واألرجح يسمى معروفاً 
بعض املتقدمني يطلقون على احلديث إنه منكر ويقصدون جمـرد          : تنبيه

راجح ترمجة حممد بـن إبـراهيم التميمـي يف مقدمـة            .تفرد الراوي 
الفتح،وانظر أيضاً حديث االستخارة يف البخاري، وكالم احلافظ ابـن          
حجر الذي ذكره عليه ، وما نقله ابن حجر عن اإلمام أمحد يف ذلـك               

إنه منكر احلديث فهي من أرادأ : ذا قال البخاري يف راٍووإ) فتح الباري(
    .عبارات التخريج عنده

    اذكر بعض الكتب املؤلفة يف العلل؟: ١٢٦السوال
 العلل البن أيب    - العلل لإلمام أمحد بن حنبل     - منها العلل البن املديين    :اجلواب

مث كتب  . التتبعات للدارقطين  - العلل للترمذي  - العلل للدارقطين  -حامت
للسنن تعترب كتب علل ، ويستفاد منها كثرياً يف جانب العلل ككتـاب     

  .السنن للنسائي والسنن الكربى للبيهقي
   ما حكم زيادة الثقة؟: ١٢٧السوال
وبعضهم فصل يف املسألة    .  بعضهم قبلها مطلقاً وبعضهم ردها مطلقاً      :اجلواب

دد قُبلت، وهناك أقـوال     إن احتد جملس السماع مل تقبل، وإن تع       : فقال
والذي نراه صواباً أنه ال حيكم فيها حبكم مطرد بل ينظـر إىل             . أخرى

 خمالفام  - كثرم أو قلتهم     -قرائن حتيط ا حنو ثقة من زاد أو ضعفه        
أو موافقتهم وكذلك احلكم يف الوصل واإلرسال، ويف الرفع والوقـف           

  .فيحكم لألرجح
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  ة؟مثل زيادة الثق: ١٢٨السوال
" جعلت يل األرض مسجداً وطهـوراً     " مثل بعض أهل العلم حبديث       :اجلواب

  ".وتربتها طهوراً"تفرد أبو مالك األشجعي بزيادة 
  مباذا استدل بعض أهل العلم لتوقفهم يف قبول زيادة الثقة؟: ١٢٩السوال
: "  استدلوا بقصة ذي اليدين مع رسول اهللا ، وذلـك يف حـديث               :اجلواب

أم نسيت يا رسول اهللا ؟ فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه            أقصرت الصالة   
ي اليدين مـع كـون ذي       وسلم سأل أصحابه عن مدى صحة قول ذ       

    .اليدين صحايب، والصحابة عدول
  عرف العلة القادحة للحديث؟: ١٣٠السوال
  . هي سبب غامض خفي قادح يف احلديث مع أن الظاهر السالمة منه :اجلواب
    ث املعلول؟عرف احلدي: ١٣١السوال
 هو احلديث الذي اطلع فيه على علة تقدح يف صحته مع أن الظـاهر         :اجلواب

رجاله ثقات ، اجلـامع   : سالمته منها، ويتطرق ذلك إىل اإلسناد الذي        
    .شروط الصحة من حيث الظاهر 

    اذكر بعض أنواع العلل؟: ١٣٢السوال
 املرفوع ، وإسقاط   قد تكون العلة باإلرسال يف املوصول أو الوقف يف         :اجلواب

ضعيف بني ثقتني قد مسع أحدمها من اآلخر أو االختالف على رجل يف             
    .تسمية شيخه أو جتهيله أو غري ذلك

    ما معىن طريق اجلادة؟: ١٣٣السوال
 هي الطريق املعروفة مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، وحيىي بـن أيب        :اجلواب

يب صاحل عن أبيه عن أيب      ن أ كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة، وسهيل ب        
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  .هريرة
طريق اجلادة مع غـري     ) أو اختلفت (ماذا نفعل إذا تعارضت     : ١٣٤السوال

    اجلادة ؟
 يقدم أهل العلم غري اجلادة ؛ وذلك ألا دليل على حفظ الراوي هلا ،       :اجلواب

    .فإن فيها ما يلفت نظر الراوي حلفظها
    رى؟اذكر بعض أوجه ترجيح رواية على أخ: ١٣٥السوال
منها كثرة املالزمة وطول الصحبة كون الراوي ثقة كون الرواة أكثر           : اجلواب

    .حال الرواة عند التحديث
    إىل كم قسم ينقسم التفرد؟: ١٣٦السوال
    . فرد نسيب-٢.فرد مطلق :  ينقسم إىل قسمني :اجلواب
   عرف كل نوع ؟: ١٣٧السوال
احد عن كل أحد من الثقـات       هو أن ينفرد الراوي الو    :  الفرد املطلق  :اجلواب

تفرد به عمر عن النيب صلى " إمنا األعمال بالنيات: " وغريهم، كحديث 
اهللا عليه وسلم وتفرد به علقمة عن عمر ، وتفرد به حممد بن إبراهيم عن 

: والفرد النسيب . علقمة ، وتفرد به حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم            
 ثقة إال فالن ، وإما أن يكون تفَرَد به إما أن يكون تفرد ثقٍة أي مل يروه       

أهل بلده، وإما أن يكون تفرد شخص بالنسبة لشخص أي مل يروه عن             
وقد مثل أهل العلم للنوع األول حبديث قراءة النيب صلى      . فالن إال فالن  

اهللا عليه وسلم يف األضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة مل يروه ثقة             
والنوع .  به عن عبيد اهللا عن أيب واقد الليثي          إال ضمرية بن سعيد انفرد    

، تفرد به أهل مرٍو عن عبد اهللا بن بريدة "القضاة ثالثة: "حديث : الثاين 
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حديث أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ومثال النوع الثالث. عن أبيه
    .أومل على صفية بسويق ومتر ، مل يروه عن بكر إال وائل

 -٢ االعتبارات   -١من االصطالحات اآلتية؟    ما معىن كل    : ١٣٨السوال
     الشواهد؟-٣املتابعات 

. هي عملية البحث عن أطراف احلديث وطرقه وألفاظه       :  االعتبارات :اجلواب
أن يشترك  :  متابعة تامة وضابطها     -١: تنقسم إىل قسمني    : املتابعات  

 أن يشترك الراويان يف   :  متابعة قاصرة وضابطها     -٢. الراويان يف الشيخ  
هي أن يكون معىن احلديث موجوداً      : الشواهد. شيخ الشيخ أو من بعده    
  .جلمهور يشترطون أن خيتلف الصحايبيف حديث آخر ، وا

   ما فائدة الشواهد واملتابعات؟: ١٣٩السوال
 ينجرب ا ضعف الضعيف، فمثالً سند فيه رجل صدوق وتابعه صدوق :اجلواب

ومعىن مقبول  (فيه رجل مقبول    وسند  . آخر فريتقي احلديث إىل الصحة    
تابعه مقبول آخر فريتقـي    ) عند ابن حجر أنه مقبول إذا توِبع وإال فلني        

حديثه إىل احلسن لغريه، وإذا تابع املقبول صدوق فريتقي احلـديث إىل            
وإذا كانـت  . وأيضاً إذا تابع مقبول ضعيف فريتقي إىل احلسن     . الصحة

 هـذا الـضعف باملتابعـات    فينجرب) لكنه يسري(كل الطرق ا ضعف  
   .والشواهد

  هل هناك من أهل العلم من ال يعمل بالشواهد واملتابعات؟: ١٤٠السوال
 هناك من أهل العلم من ينظر إىل األسانيد استقالالً وحيكم على كل             :اجلواب

إسناد مبا يستحق، فإن كانت هناك مجلة من األسانيد يف كـل منـها              
أبو حممد بن : ا ببعضها، ومن هؤالءضعيف ، فيحكم بضعفها وال يقويه   
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حزم، وهو وارد أيضاً يف بعض تصرفات اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا             
إال أن الكثري من أهل العلم يعملون بالشواهد واملتابعـات فيرقُّـون            . 

 إذا مل - وإن كان فيها ضعف-احلديث إىل غاية الصحة إذا كثرت طرقه
  .لميشتد سبب الضعف، واهللا تعاىل أع

شيخ صاحل يعترب حبديثـه     : ما حكم حديث كل من قيل فيه      : ١٤١السوال
  يكتب حديثه لني احلديث مستور جمهول احلال مقارب احلديث؟

    . كل هؤالء حديثهم يصلح يف الشواهد واملتابعات:اجلواب
هل هؤالء الذين يأيت ذكرهم يـصلحون يف الـشواهد أو           : ١٤٢السوال

   متروك واٍه وضاع متهم بالوضع؟كذاب ضعيف جداً  : املتابعات
  . ال يصلح حديث هؤالء شاهداً لغريه وال متابعاً:اجلواب
    كيف ميكن التمييز بني الرواة يف حالة تشابه أمسائهم؟: ١٤٣السوال
 الرمز املرموز به جبوار كل منهم يف كتاب -١:  ميكن ذلك بأمور منها:اجلواب

 مجع  -٤.  املشايخ والتالميذ  -٣.  الطبقات -٢. كتقريب التهذيب مثالً  
 إذا كانا ثقتني فـال      -٧. االختصاص   -٦.  البلدان -٥. طرق احلديث 

 إذا كان أحدمها ثقة واآلخر      -٩.  إذا كانا ضعيفني فال يضر     -٨. يضر
  .ضعيفاً فنتوقف

ما معىن قول احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف كتابـه تقريـب             : ١٤٤السوال
وحنـو  ... دية عشرة أو من اخلامسة من العاشرة أو يف احلا (التهذيب  

    يف ترامجه للراوة ؟) ذلك
 مراده من ذلك أن هذا الراوي من الطبقة العاشرة أو من الطبقة احلادية :اجلواب

إن بني رسول اهللا : عشرة أو من الطبقة اخلامسة، وكتفصيل لذلك نقول     
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 ٢٥٠-٢٠٠صلى اهللا عليه وسلم وبني أصحاب كتب السنن تقريباً من           
 ، فهذه املدة الزمنية بني رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وبـني      سنة

هم : فالطبقة األوىل : * أصحاب الكتب قسمت تقريباً إىل عشر طبقات      
 طبقة كبـار التـابعني كـابن املـسيب،          :الطبقة الثانية * . الصحابة

واملخضرمني كذلك ، واملخضرم هو من أدرك اجلاهلية واإلسالم ولكنه          
ى اهللا عليه وسلم مؤمناً به، فمن ذلك مثالً رجالً أسـلم            مل ير النيب صل   

على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكنه مل يلتـق برسـول اهللا          
أو رجـل كـان     . صلى اهللا عليه وسلم لبعد مسافة عنه أو لعذر آخر         

معاصراً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكنه مل يسلم إال بعد وفـاة              
 هي الطبقة الوسطى    :الطبقة الثالثة . *  عليه وسلم    رسول اهللا صلى اهللا   

من التابعني كاحلسن وابن سريين وهم طبقة روت عن عدد من أصحاب 
وهم طبقة :  صغار التابعني :الطبقة الرابعة . * النيب صلى اهللا عليه وسلم    

.تلي الطبقة املتقدمة ، جل روايتهم عن كبار التابعني كالزهري وقتادة          
    
) هم أصغر من املتقدمني   (  طبقة صغرى من التابعني      :خلامسةالطبقة ا * 

وهم تابعون رأوا صحابياً أو صحابيني، ومن هؤالء موسى بـن عقبـة          
 طبقة عاصروا اخلامسة لكن مل يثبت هلم        :الطبقة السادسة . * واألعمش

 طبقـة كبـار   :الطبقة السابعة. * لقاء أحد من الصحابة كابن جريج  
    . والثوريأتباع التابعني كمالك

.  هي الوسطى من أتباع التابعني كابن عيينة وابن علية         :الطبقة الثامنة * 
 هي الطبقة الصغرى من أتباع التابعني كيزيـد بـن           :الطبقة التاسعة * 



 

 95 

  

! "

#

 

 

95 

 

 :الطبقة العاشرة . * هارون والشافعي وأيب داود الطيالسي وعبد الرازق
. * كأمحد بن حنبـل  كبار اآلخذين عن تبع التابعني ممن مل يلق التابعني          

. *  الطبقة الوسطى من ذلك كالذهلي والبخاري      :الطبقة احلادية عشرة  
 صغار اآلخذين عن تبع األتباع كالترمذي وباقى        :الطبقة الثانية عشرة  

. شيوخ األئمة الستة الذين تأخرت وفام قليالً كبعض شيوخ النسائي         
 ٢الصحابة   ١رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : وكرسم تفصيلى لذلك  

 ٥ صغار التابعني    ٤ الوسطى من التابعني     ٣كبار التابعني واملخضرمني    
 تابعون مل يثبت هلم لقاء أحد من ٦تابعون مل يلتقوا إال صحابياً أو اثنني   

 صغار  ٩ الوسطى من أتباع التابعني      ٨ كبار أتباع التابعني     ٧الصحابة  
 الوسـطى مـن     ١١ كبار اآلخذين عن تبع األتباع       ١٠أتباع التابعني   

  . صغار اآلخذين عن تبع األتباع١٢اآلخذين عن أتباع التابعني 
اذكر عدداً من رجال الطربي يف تفسريه الذين دارت عليهم          : ١٤٥السوال

    مجلة من األسانيد مع بيان أحواهلم باختصار؟
 أخرج الطربي رمحه اهللا يف تفسريه عن عدد من الرواة وأكثر عنـهم              :اجلواب

ويقول ( ري منهم ضعف، فأخرج حملمد بن محيد الرازي         ويف حديث كث  
ويقـول  (وهو ضعيف، وأخرج لسفيان ابن وكيع      ) فيه حدثنا ابن محيد   

وسفيان بن وكيع قـد ضـعف       ) فيه حدثنا ابن وكيع أو حدثنا سفيان      
وأخرج رمحه اهللا للمـثىن بـن       . بسبب وراق السوء الذي كان عنده       

ويف أسـانيد   . ف للمثىن هذا على ترمجة      إبراهيم اآلملي ، ولآلن مل نق     
أبو صاحل وهو عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث ،          ) وبكثرة(الطربي أيضاً 

وأخـرج  . وفيها أيضاً حممد بن أيب حممد وهو جمهول       . والراجح ضعفه 
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: حدثين حممد بن سـعد قـال        : أيضاً بعض األسانيد التالفة كما يقول     
ين أيب عن أبيه عن ابن عباس ،      حدث: حدثين عمي قال    : حدثين أيب قال    

فمحمد بن سعد هو حممد بن سعد بن حممد بن احلسن بن عطية بـن                
    .سعد بن جنادة العويف وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء

وجدت البن معني يف راو واحد قولني خمتلفني فعلى أي شيء           : ١٤٦السوال
    حيمل االختالف؟

ن هذا مثالً ضعيفاً حينما يسأل عنه  إما أن يكون تغير اجتهاده أو يكو     :اجلواب
بالنسبة لراٍو آخر أو العكس، كأن يسأل عن رجلني أحدمها ثبت واآلخر 

    ).أي بالنسبة لألول(هذا ثبت وذاك ضعيف : أدىن منه فيقول
  عرف املزيد يف متصل األسانيد واملرسل اخلفي؟: ١٤٧السوال
. ن يف أحدمها زيادة راٍو قد جييء الواحد بإسناد واحد من طريقني ولك:اجلواب

وهذا يشتبه على كثري من أهل احلديث وال يدركه إال النقـاد، فتـارة              
تكون الزيادة راجحة بكثرة الراوين هلا وتارة حيكم بأن راوي الزيـادة            

فإذا رجحت الزيادة كان النقص من نوع . وهم فيها تبعاً للترجيح والنقد
املزيد يف متـصل    "ئد من   وإذا رجح النقص كان الزا    " اإلرسال اخلفي "

حديث عبد الرازق عن الثوري عن أيب إسحاق  : مثال األول " . األسانيد
عن زيد بن يثَيع بضم الياء التحتية املثناة وفتح الثاء املثلثة وإسكان الياء             

إن وليتموها أبا   "التحتية املثناة ، وآخره عني مهملة عن حذيفة مرفوعاً          
 موضعني؛ ألنه روي عن عبد الـرازق        فهو منقطع يف  " بكر فقوي أمني  

حدثين النعمان بن أيب شيبة عن الثوري ، وروي أيضاً عن الثوري            : قال
حدثنا : حديث ابن املبارك قال   : مثال الثاين . عن شريك عن أيب إسحاق    
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مسعت أبـا  : سفيان عن عبد الرمحن بن يزيد حدثين بسر بن عبداهللا قال    
مسعت : مسعت أبا مرثد يقول   : لمسعت واثلة يقو  : إدريس اخلوالىن قال  

ال جتلسوا علـى القبـور وال       : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول      
" وهم، فالوهم يف زيـادة   " أيب إدريس "و  " سفيان" فزيادة" تصلوا إليها 

من الراوي عن ابن املبارك، فقد رواه ثقات عن ابن املبارك عن            " سفيان
والوهم . يح بعضهم بالسماع  عبد الرمحن بن يزيد بغري واسطة مع تصر       

يف زيادة أيب إدريس من ابن املبارك فقد رواه ثقات عن عبد الرمحن بن              
    .يزيد عن بسر بغري واسطة مع تصريح بعضهم بالسماع

    مباذا يعرف اإلرسال اخلفي؟: ١٤٨السوال
 يعرف بأمور منها عدم لقاء الراوي شيخه ، وإن عاصـره أو بعـدم      :اجلواب

  . أو بعدم مساعه اخلرب الذي رواه وإن كان مسع منه غريهمساعه منه أصالً
    ما حكم رواية أهل البدع؟: ١٤٩السوال
أما ما يوافق ) ما داموا صادقي اللهجة( يقبل منهم ما ال يوافق بدعتهم :اجلواب

    .بدعهم فيتوقف فيه
فيه "و" سكتوا عنه : "اذكر مرتبة هذه األلفاظ عند البخاري     : ١٥٠السوال

  ؟"منكر احلديث"و" نظر
    . هذه أدىن املنازل عند البخاري وأردؤها:اجلواب
    ما هي أنواع حتمل احلديث ؟: ١٥١السوال
 -٣.  القراءة على الشيخ   -٢. السماع -١:  أنواع حتمل احلديث هي    :اجلواب

 -٨.  الوصـية  -٧.  اإلعالم -٦.  املكاتبة -٥.  املناولة -٤. اإلجازة
    ).شخص بإسنادهوهي أن جيد حديثاً خبط (الوجادة 
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    ما معىن اإلسناد العايل والنازل؟: ١٥٢السوال
والنازل . اإلسناد العلي هو القريب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           :اجلواب

    .راجع الباعث احلثيث. مث إن العلو والرتول أقسام. هو البعيد
   مىت يصار إىل احلكم بالنسخ؟: ١٥٣السوال
 - عدم إمكان اجلمـع    -املخالفة: وط ثالثة وهي     ال بد أن تتوافر شر     :اجلواب

    .معرفة التاريخ
    من هو املخضرم؟: ١٥٤السوال
 هو الذي أدرك اجلاهلية واإلسالم ومل يلق رسول اهللا صلى اهللا عليـه           :اجلواب

    .وسلم مؤمناً به
    من هو التابعي؟: ١٥٥السوال
    . هو من صحب الصحايب:اجلواب
    من هو الصحايب؟: ١٥٦السوال

 هو من لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حال إسالم الراوي ،               :جلوابا
    .وإن مل تطل صحبته وإن مل يرو عنه شيئاً

   من هم العبادلة من الصحابة؟: ١٥٧السوال
 هم عبد اهللا بن الزبري، وابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو بن العاص              :اجلواب

    .رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني
    عرف املؤتلف واملختلف؟: ١٥٨السوال
 هو ما تتفق يف اخلط صورته وختتلف يف اللفظ صورته مثال سـالم              :اجلواب

    .وسالم، عباس وعياش، غنام وعثام 
 والطرباىن ،   - والدارقطين -إذا أردنا الوقوف على رجال احلاكم     : تنبيه  
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خبار  العرب يف أ   -١: وهؤالء املتأخرين فعلينا بكتب من اليت يأيت ذكْرها       
. تاريخ بغـداد   -٣.  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب      -٢. من غرب 

    . كتب التواريخ بصفة عامة-٤  
اذكر باختصار بعض الكتب األساسية اليت تلزم طالب علم         : ١٥٩السوال

    احلديث ؟
  : يلزمه اآليت:اجلواب

عمدة القاري وفتح البـارى شـرحا       ): باختصار لألهم (وهي  : كتب السنن  
، سـنن أيب داود   ، شرح النووي على صحيح مسلم    ، صحيح البخاري 
املسند ، املوطأ لإلمام حممد، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي
، جامع األحاديث األردية من إفادات اإلمام أمحد رضـا ، لإلمام األعظم 

  . شرح الطحاوي للعالمة ابو العال أجمد على األعظمي
، تعجيل املنفعة البن حجر   ، لتهذيبذيب ا ،  تقريب التهذيب  :كتب الرجال 

الضعفاء ، الكامل يف الضعفاء البن عدي    ، لسان امليزان ، ذيب الكمال 
اجلرح والتعديل البن   ، التاريخ الكبري للبخاري  ، ميزان االعتدال ، للعقيلي

الثقات البـن   ، تذكرة احلفاظ ، العرب يف أخبار من غرب الذهيب     ، أيب حامت 
باقي كتب الرجال والتـواريخ إن كـان       وكذلك  . تاريخ بغداد ، حبان
  . موسراً

املعجم املفهرس أللفـاظ احلـديث      ، حتفة األشراف : كتب البحث واملصطلح  
    .حتسني الوصول للظفر الدين البهاري، )وأللفاظ القرآن(

، تفسري ابن أيب حامت، تفسري القرطيب، تفسري ابن جرير الطربي: التفاسري
الدر املنثور  ، التفسري الكبري للرازي  ، زقتفسري عبد الرا  ، تفسري ابن كثري  
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  . للسيوطي وباقي كتب تفاسري أهل السنة يف حالة االستطاعة
بـدائع  ، ربيع الشريعة ، الفتاوى الرضوية ، جد املمتار ، رد احملتار : كتب الفقه 

  . املبسوط، الصنائع
  . لسان العرب، تاج العروس:  كتب اللغة

، عناية النحـو  .مغىن  اللبيب  ، األلفية، دىقطر الن ، التحفة السنية : كتب النحو 
    .الفرح الكامل

العلل ، العلل ألمحد بن حنبل   ، العلل البن أيب حامت   : كتب علل احلديث  
  . العلل للدارقطين، العلل للترمذي، لعلى بن املديىن

هذه أشياء أساسية خمتصرة تلزم طالب علم احلديث : كتب الضعفاء واملتروكني
، انتهت األسـئلة واألجوبـة    . ص العمل لوجه اهللا     ويلزمه قبلها أن خيل   

  .واحلمد هللا رب العاملني
  

ـــــتــــــــــــــــمـت  
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i    ةاملدينة العلمي ٠٨  
  ٠٨  السند iii  كلمة التقدمي

  ٠٨  اإلسناد  iv  نواع كتب احلديثأ
  ٠٨  املنت  v  طبقات كتب احلديث
  ٠٨  املتصل  vii  مراتب أرباب احلديث

  ٠٩  املنقطع  vii  املشاهري من حفاظ احلديث
  ٠٩  املعلق  ix  عليقاتعملنا يف الت

  ١٠  تعليقات البخاري  x  ترمجة املؤلف
 ١٠  حكم التعليق  ٠١  

  ١١  املرسل  ٠١  تعريف مصطلح احلديث
  ١٢  حكم املرسل  ٠٢  املرفوع
  ١٣  املعضل  ٠٢  املوقوف
  ١٤  املنقطع  ٠٣  املقطوع

  ١٥  طريق معرفة االنقطاع  ٠٤  احلديث واألثر
  ١٥  املدلس  ٠٥  اخلرب واحلديث

  ١٦  تعريف التدليس  ٠٦  أقسام الرفع
  ١٦  وجه تسمية التدليس  ٠٦  القويل الصريح
  ١٦  حكم املدلس  ٠٦  الفعلي الصريح

  ١٦  حكم التدليس  ٠٦  التقريري الصريح
  ١٧  حكم رواية املدلس  ٠٦  القويل احلكمي
  ١٧  أسباب التدليس  ٠٧  الفعلي احلكمي

  ١٨  تدليس األكابر  ٠٧  التقريري احلكمي
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  ٢٧  شرط املتابعة   ١٨  ضطربامل

  ٢٧  الشاهد   ١٩  حكم املضطرب من الروايات
  ٢٨  تعريف آخر للمتابع والشاهد   ١٩  املدرج

  ٢٨  تعريف ثالث هلما   ٢٠  تنبيه الرواية باملعىن
  ٢٩   ا  ٢٠  رواية اللفظ أوىل

  ٢٩  الصحيح   ٢١  العنعنة
  ٢٩  الصحيح لذاته   ٢١  املعنعن

  ٢٩  الصحيح لغريه   ٢١  شروط العنعنة
  ٣٠  احلسن لذاته   ٢٢  املسند

 ٣٠  الضعيف  ٢٣  
  ٣٠  احلسن لغريه  ٢٣  تعريف الشاذ

  ٣١  النقصان املعترب يف احلسن  ٢٤  احملفوظ
  ٢٤  املنكر ٣٢  

  ٣٢  العدالة  ٢٤  املعروف
  ٣٢  التقوى  ٢٤  حكم املعروف واملنكر
  ٣٢  وءةاملر  ٢٤  حكم الشاذ واحملفوظ
  ٣٢  عدل الرواية أعم من عدل الشهادة  ٢٥  تعريف آخر للشاذّ
  ٣٢  الضبط  ٢٥  تعريف ثالث للشاذّ
  ٣٢  ضبط الصدر  ٢٥  تعريف آخر للمنكر

  ٣٣  ضبط الكتاب  ٢٥  املعلل
  ٣٣  وجوه الطعن املتعلقة بالعدالة  ٢٦  املتابع

  ٣٣  الكذب  ٢٦  فائدة املتابعة
  ٣٣  املوضوع  ٢٦  درجات املتابعة
  ٣٣  حكم متعمد الكذب  ٢٦  مىت يستعمل مثله
  ٣٤  املراد باملوضوع  ٢٧  استعمال حنوه
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  ٤٣  الفرد النسيب  ٣٤  مسئلة احلكم بالوضع ظنية

  ٤٣  الفرد املطلق  ٣٤  باام الراوي بالكذ
  ٤٣  ال تنايف بني الغرابة والصحة  ٣٤  املتروك

  ٤٣  الغريب مبعىن الشاذّ  ٣٥  حكم املتهم بالكذب
  ٤٤  شاذّ و صحيح غري شاذّ  ٣٥  الفسق

  ٣٥  جهالة الراوي ٤٥  
  ٤٥  الضعيف  ٣٥  املبهم

  ٤٦  تعدد أقسام الضعيف  ٣٦  حكم املبهم
  ٤٦  تعدد مراتب الصحيح واحلسن  ٣٦  البدعة

  ٤٧  اصطالحات الترمذي  ٣٧  حكم حديث املبتدع
  ٤٧  إشكال اجتماع الغرابة واحلسن  ٣٧  أرباب املذاهب الزائغة

  ٣٨   الطعن املتعلقة بالضبطوجوه ٤٨  
  ٤٨  االحتجاج بالصحيح واحلسن والضعيف  ٣٨  فرط الغفلة وكثرة الغلط

  ٣٨  خمالفة الثقات ٤٩  
  ٤٩  صحيح مسلموجه ترجيح   ٣٨  الوهم

  ٤٩  عدد األحاديث املتفق عليها  ٣٩  سوء احلفظ
  ٤٩  درجات الصحاح  ٣٩  حكم سيء احلفظ

  ٥٠  معىن شرط البخاري ومسلم  ٣٩  املختلط
  ٥٠  البخاري ومسلم مل يستوعبا الصحاح  ٣٩  حكم املختلط
 ٥٣  صحاح أخرى  ٤٠  

  ٥٤    ٤٠  الغريب
  ٥٤  الكتب الستة  ٤٠  العزيز

  ٥٤  حاديث الكتب األربعةأ  ٤١  املشهور
  ٥٦  مجاعة من األئمة املتقنني  ٤١  املتواتر
  ٥٨  ات احلديث سؤاال وجوابامصطلح  ٤٣  الفرد

 






